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 بسم تعالی
 فرماید: هللا علیه می حمةعالمه دکتر اقبال الهوری ر

 نقش قرآن تا در این عالم نشست

 

 هاااااااااااای کااااااااااااهن و  ا اااااااااااا شکسااااااااااات نقش

 راست گویم آنچه در دل مضمر است

 

 این کتابی نیست چیزی دیگر است

 

 ر شودچون که در جان شد، جان دیگ

 

 جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود

 
 

بدون شک رمز و راز  یروزی اساالم بار کفار و  واش و نشار دعاوت اساالمی در 

نیم قرنی که قلمرو سرزمین اسالمی از شرق به چین و از قرب به اسااانیای اماروزی 

آور هاام نیساات کااه در  گااردد. شااگفت می رسااید، بااه فهاام و عماال مساالمین بااه قاارآن باار

مار بریطانیای کبیر، آقای چرچیل نوست وزیر آن کشاور، قرآنکاریم را روزگار استع

تا زمانی که این قرآن در میاان مسالمانان باشاد، »گوید:  موده میدر مجلس لردها بلند ن

از حیااات و های  شااان محااال اساات و مااا بایااد بکوشاایم قاارآن را در جامعااه استعمارکردن

 .«زندگی مردم کنار بزنیم

یافت و امروز در جهاان اساالم  اش تا اندازة زیاد توفیق ر نقشهبه حق که استعمار د

بااوی ه کشااورهای مااا، مساالمانان از شااناخت و فهاام قرآنکااریم و چااه بسااا از قااراءت و 

 روخوانی آن هم عاجزند.

کردن قارآن در جاان و دل ایان  از این رو، هر حرکتای کاه در راساتای احیاا و زناده

ه بوده و از ثواب و اجر عظیمای برخاوردار گیرد، بسیار ارزند اجتماعات صورت می

 است.

کسای  52 – 9های بازر  مسالمان قارن  [ از شوصایت955 – 849امام سیوطی ]

علماای و آثااار گرانبهااایش بااوی ه در عرصااة قاارآن   وهاای از  اساات کااه در خاادمات

ها بار روح و  رود که آثار ارزشمندش قرن قهرمانان میدان علم و فرهنگ به شمار می

سالم   وه و چیره بوده و از این شهکارها استفاده برده اند کاه یکای از ایان فکر قشر ا

اش  اسات کاه چنانکاه در مقدماه «ساباب النازولألباب النقول فی » ،آثار کتاب ارزشمند

شاود. اماا چاون ایان  تذکر به عمل آمده با فهم آن، دریافت مفاهیم قرآن سهل و آسان می

ای مردم ما که با زبان عربی آشنا نیستند، دشوار کتاب به زبان عربی بوده، فهم آن بر

 بوده است.
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و اینااک خاادا را شااکرگذاریم کااه جناااب اسااتاد عباادالکریم ارشااد فاریااابی از علمااا و 

   وهان خطة مرد خیز فاریاب، زحمت کشیده آن را به فارسی درآورده اند. دانش

رآناای و کااه خاادا کنااد هرچااه زودتاار چااار گردیااده و در دسااترس عاشااقان معااارف ق

شااان. بااوی ه در ایاان  اسااالمی قاارار گیاارد و ایاان ساارآغازی باشااد باارای کارهااای بعدی

هاا و  ها و مهاجرت ها دربادری شرائط دشواری که مردم مسلمان افغانستان  س از سال

گردند و بیش از هر زمانی باه  های تحمیلی، دوباره به آغوش وطن خویش برمی جنگ

دهاد و ساعادت دو جهاانی  ل و جان را صایقل میهای معارف قرآنی که د این سرچشمه

 آورد نیازمندند. را برایشان به ارمغان می

 

 دکتر عبدهللا خاموش هروی



 مترجم مقدمة

حمد و ستایش خدای را که با نزول آیات ملکوتی زمین را روشنایی بوشید و درود 

بااهی از گمراهای و تو سالم بار منجیای عاالم کاه باا قادومش اساباب نجاات بشاریت را 

 اش. سالم و درود بر اصحاب و یاران فداکار و خاندان  اکیزهفراهم ساخت و 

باااه خاااوبی آشاااکار اسااات کاااه قرآنکاااریم، ایااان کتااااب مقااادس آسااامانی باااا دساااتورات 

بازر  و ارزشامندی را باه زنادگی ماادی و معناوی  بوش و جاویدانش تحول بس حیات

احت ترقای و ساعادت هادایت بشر به ارمغان آورد، انسان را از گمراهی و فسااد باه سا

خواهی، آزادی و آزادگای را جااگزین  کرد و جهل و تاریکی را نابود و آگاهی، عادالت

بوش و قاانون اساتوار را در  ترین نظام نجاات نمود و با علم و حکمت، بهترین و عالی

سیاست و حکومت و ادارة کشور برای خیر و صاالح جهانیاان باا خاود آورد و انساان 

مبارزه علیه استبداد و ستمگری دعوت نمود و به او آموخت که از تفرقه  مظلوم را به

 های گوناگون بارهیزد و به اطراف عقیده به خدا جمع شود. و گرایش

های موتلف آن باه تحلیال و  ها از آغاز نزول این کالم الهی همواره به جنبه مسلمان

اناد، گروهای خصوصایات  ای اعجااز علمای آن را بیاان داشاته تفسیر  رداخته اند، عده

ای دیگری اسباب نزول تعدادی  فصاحت و بالغت آن را روشن نموده اند. چنانچه عده

های آن را ذکر کرده اند. در ایان راساتا یکای از دانشامندان بازر  جهاان اساالم  از آیه

لباب النقول فی »نزول بسیاری از آیات را در کتاب عالمه جالل الدین س یوطی اسباب 

تحقیاق شاده اسات. چاون ایان  5407جماع کارده و ایان کتااب در ساال  «نازولأسباب ال

توانساتند از آن بهاره ببرناد. بناابراین، باه زباان  کتاب به زبان عربی بود و همگان نمی

فارسی ترجمه شد تاا همگاان از ایان کتااب  ربهاا در راة فهام معاانی قرآنکاریم اساتفاده 

باه معاارف ساودمند و جاامع اساالم کاه  ها کنند، خصوصاً در شرایط کنونی که مسلمان

 قرآن اساس استوارش است، بیشتر نیاز دارند.

در ترجمة این کتاب کوشاش شاده اسات کاه شایوا و روان باشاد، آیاات قرآنکاریم در 

است، نام سور و شمارة آیاتی  و مطالب افزون از کتاب در بین ][ گذاشته شده ﴿﴾میان 

، در  ایاان کتااب شارح حاال برخای از علماای به گونة شاهد آمده ذکر گردیده اساتکه 

ها را نوشته آورده شده است  ها اسباب نزول آیه بزرگی که مؤلف با استفاده از کتب آن

که اصطالح و  «مصطلح حدیث»یشتر خوانندگان، مطالب مربوط به و برای استفادة ب

 مفاهیم خاص دارد در این جا تعریف و بیان شده است:

های آن در هر طبقه سه نفر و یاا بیشاتر  است که تعداد راویحدیث َمشهور: حدیثی 

 باشد و به حد تواتر نرسد.

حدیث َغِریب: آن است که تنها یاک نفار او را روایات کارده اسات، اگرچاه در یاک 

گوینااد. حاادیث غریااب  طبقااه باشااد و بساایاری از علمااا حاادیث غریااب را حاادیث فاارد می

 نسبت به موضع تفرد آن دو قسم است:

که غرابت در اصل سنَد آن باشاد، یعنای در  ریب یا فرد مطلق: حدیثی استغ -الف

 طبقة صحابه آن را یک نفر روایت کرده باشد.

غریب یا فرد نسبی: آن است که در اصل سانَد، در طبقاة صاحابی آن را بیشاتر  -ب

 از یک نفر روایت کند و در طبقات بعدی راوی آن تنها یک نفر باشد.
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ساات کااه سااند آن از اول تااا آخاار متصاال و  یوساات بااوده و حاادیث صااحیح: حاادیثی ا

راویاان عاادل و باابط آن را از مثال خاود روایات کارده باشاند و حادیث شااذ و معلااول 

هااا یکجااا باشااند کااه حاادیث  نباشااد. ایاان تعریااف شااامل  اانج اصاال اساات بایساات همااة این

 صحیح گردد.

یک حادیث از اول تاا اتصال سنَد: اتصال سند به این معناست که تمام راویان  -الف

 آخر سنَد، حدیث را شوصاً از استاد خود آموخته باشند.

عاادالت راوی: راوی مساالمان، عاقاال، بااال  و  یاارو حااق و صااالح بااوده و از  -ب

 ساحت مردانگی برکنار نباشد.

هااا  ضاابط راوی: تمااام راویااان یااک حاادیث دارای ضاابط تااام باشااند، آنچااه باار آن -ج

 کتاب به کمال درستی حفظ کنند.روایت شده در حافظة خود یا 

 تر از خود موالفت کند. عدم شذوذ: حدیث شاذ آن است که راوی ثقه با ثقه -د

ای اسات کاه در صاحت حادیث طعان وارد  معلول: علت سبب غامض و  وشیده -هـ

کند با آن که به باهر، سند از آن چیزها سالم به نظر بیاید. مانند این که حادیث مرسال 

 قوف را مرفوع بیاورند.را موصول و مو

حدیث َحَسن: حسن حدیثی است که ساند آن تاا آخار متصال و  یوسات باشاد و راوی 

 عادل با ضبط کمتر آن را از مثل خود روایت کند، بدون شذوذ و علت.

َحَسن صحیح: به این معناست که حدیث به دو اسناد یا بیشاتر روایات شاده کاه یکای 

 س هماین حادیث باه اعتباار یاک اساناد  مقتضی حسن است و دیگری مقتضی صحت،

 صحیح و به اعتبار اسناد دیگر حسن است.

نسبت داده شود، از گفتاار یاا کاردار یاا  حدیث َمرف وع: آن است که به رسول خدا 

اعمالی که به حضاور مباارا انجاام شاده و یاا صافتی، ساند آن متصال باشاد یاا منقطاع 

 یکسان است.

سون یا عمل و یا تقریری است که به صاحابه  حدیث َموق وف: به اصطالح محدثین

 نسبت داده شود خواه سند آن متصل باشد یا منقطع.

تر  حدیث َمقط وع: به اصطالح محدثین سون و عملی است کاه باه تاابعی و یاا  اایین

 از آن نسبت داده شود.

ساانَد: حاادیثی اساات کااه زنجیاارة اسااناد آن از اول تااا آخاار متصاال بااوده و بااه  یااامبر  م 

 .برسد

تَِّصل: آن است که در سلسلة سند آن تمام راوی ها  ی در  ی یااد شاده باشاند  حدیث م 

 خواه این سند مرفوع باشد یا موقوف.

حاادیث َمقب ااول: آن اساات کااه صاادق راوی آن برتااری و رجحااان داشااته باشااد. حکاام 

 حدیث مقبول: استدالل و عمل بر آن واجب است.

َعلَّق: در اصطالح حدیثی است  که از ابتدای سند آن یک راوی یا بیشتر  ی حدیث م 

 در  ی حذف شده باشد.
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معلااق چناادین صااورت دارد از جملااه: تمااام سااند حااذف شااود، مثاال ایاان کااه بگویااد: 

 رسول خدا چنین گفت. یا تمام سند به جز صحابی و یا صحابی و تابعی حذف شود.

ابان حجار در  حدیث م رسل: حدیثی است که از سلسلة سند آن صاحابی افتااده باشاد.

چنین گفت. شرح نوبه گفته است: صورت مرسل آن است که تابعی بگوید:  یامبر خدا 

هاا. حااکم، ابان  یا چنین کرد یا به حضاور مباارا چناین عملای انجاام شاد. یاا مانناد این

داننااد، ولاای جمهااور فقهااا و  میصااالح و جمهااور محاادثین مرساال را موااتص بااه تااابعی 

 شود. نند که هرنوع انقطاع از سند مرسل نامیده میدا ین عامتر از این میاصولی

حدیث م عَضل: آن است کاه از وساط اساناد آن دو راوی یاا بیشاتر  ای در  ای بیفتاد، 

راوی حدیث دو راوی یاا بیشاتر از دو راوی را انداختاه باشاد کاه انقطااع ساند شادید و 

 وصل آن دشوار گردد.

نقَِطع: حدیثی است که از سلسلة اسناد  آن یاک راوی و یاا بیشاتر بیفتاد خاوا حدیث م 

 این انقطاع از اول اسناد باشد یا از وسط و یا از آخر ولی  ی در  ی نباشد.

َدلَّس: آن است که اسناد آن با تحسین باهری دارای عیب نهانی باشد.  م 

حدیث ضعیف: در اصطالح محدثین آن است کاه صافات حادیث حسان در آن کامال 

 ز شرایط حسن.نباشد به سبب فقدان یکی ا

حادیث َماارد ود: آن اساات کااه صاادق راوی آن برتاری و رجحااان نداشااته باشااد. حکاام 

 مردود: عمل و استدالل بر آن جایز نیست.

و ا: حدیثی است که در اسناد آن راویی متهم به دروغگویی باشد. یکی از این َمتر 

 دو امر سبب اتهام راوی به دروغگویی است:

های شااناخته شااده  ق او روایاات شااده و موااالف قاعاادهایاان حاادیث تنهااا از طریاا -الااف

 باشد.

به گفتار عادی به دروغگویی شهره بوده، اما در حدیث نباوی کاذب آن آشاکار  -ب

 نباشد.

نَکر: علما منکر را چندین تعریف کرده اند  ها این است: که مشهورترین آن حدیث م 

ای آن از حااد هاا یکاای از راوی ث منکاار حاادیثی اساات کااه خطااا و اشااتباهحاادی -الااف

 افزون، فراموشی و غفلتش بسیار و یا فسقش آشکار باشد.

 حدیث منکر آن است که راوی ضعیف، موالف ثقات روایت کند. -ب

مااد کارده اسات، در ایان تعریاف قیاد این تعریفی است که ابن حجر ذکر و بادان اعت

 به تعریف اول زیاد شده است. «موالفت ضعیف به روایت ثقه»

وف  : حدیثی است که راوی ثقه موالف راوی ضعیف روایت کند.حدیث َمعر 

َعلَّل: حدیثی است که در آن علتی یافت شود که به صحت حدیث طعن وارد  حدیث م 

 کند، با آن که به باهر، حدیث از آن طعن سالمت به نظر بیاید.

دِرج: حدیثی است که سیاق اسناد آن تغییر داده شاود یاا کلمااتی کاه از ماتن  حدیث م 

 نیست به آن داخل کرده شود.

 حدیث م ضطَِرب: مضطرب در لغت متحرا و مواج، تابه و  ریشان.
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در اصطالح: حدیثی است که به اشکال متفاوت خالف یکادیگر روایات شاده باشاد، 

 ها در قوت برابر باشند. ها ممکن نباشد و همة آن روایت بدانگونه که موافقت بین آن

و قسم است: اضطراب در ساند و اضاطراب مضطرب مطابق محل اضطراب آن د

 در متن.

تر از خود موالفت کند، بدین ترتیاب کاه در  حدیث شاذ: آن است که راوی ثقه با ثقه

تر از او چنین نبود، طوری که  روایت ثقه زیادت یا نقصی دیده شود که در روایت ثقه

 بین این دو مسألة مورد اختالف جمع و توافق ممکن نباشد.

 : حدیث شاذی که راوی آن ثقه نباشد.شاذ مردود

سنَد: در لغت آنچه به آن اعتماد کنند چون حدیث قابل اعتماد و استناد اسات باه ایان 

 نام یاد شد.

 ای راویان حدیث است: در اصطالح محدثین: سلسلة زنجیره

 اسناد: اسناد دو معنی دارد:

 دادن حدیث است به گویندة آن. نسبت -الف

 مرادف سند است. -ب

سنَد: مسند به اصطالح محدثین به سه معنی آمده است:  حدیث م 

های هر صحابی جداگانه جمع کرده شود صرف  کتابی است که در آن روایت -الف

 نظر از این که حدیث مربوط به کدام موضوع است. مثل: مسند امام احمد حنبل.

 حدیث مسند که تعریف آن گذشت. -ب

 این صورت مصدر میمی است.گاهی از آن سند مراد است در  -ج

سنن: کتابی است که تنها احادیث احکام به ترتیب اباواب فقاه در آن مرتاب شاود تاا 

 در استنباط احکام مأخذ و مصدر برای فقها باشد. مثل: سنن ابوداود.

جامع: کتابی است که در آن مؤلف تمام ابواب حدیث را از عقایید، عبادا معامالت، 

 کند. مانند: جامع صحیح بواری. ار روز قیامت جمع میسیر، مناقب، فتن و اخب

شاهد: در اصطالح محدثین آنست که یک صحابی متنی را روایت کناد کاه در لفاظ 

 و معنی با روایت صحابی دیگر مشابه باشد و یا تنها در معنی شبیه هم باشند.

نی باا متابع: حدیثی است که راوی به روایت حدیث در لفظ و معنی و یا تنها در مع

 شود. غیر خود مشارکت کند و در طبقة صحابه متحد باشند، تابع هم نامیده می

تصااحیف: آن اساات کااه لفااظ یااا معنااای یااک کلمااه از حاادیث را خااالف روایاات ثقااات 

 تغیی بدهند.

 ث قه: راوی بابط و عادل است.

راویی مجهول: به اصطالح محدثین کسی است که خود او یا صفاتش شناخته نشود 

 وصیت آن شناخته شود، اما از عدالت و ضبط آن چیزی دانسته نشود.و یا ش

 طبقات روات: صحابه، تابعی، اتباع تابعی و تابع اتباع.

بارد  را باه احاادیثی باه کاار می «از همین وجه غریب اسات»امام ترمذی اصطالح 

که غرابت در اسناد آن است نه در متن آن، مانند این کاه ماتن یاک حادیث را جمااعتی 
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ز صحابه روایت کرده باشند و همین حدیث را تنها یک نفر، از صحابة یدگر روایات ا

 کند.

صحابه: صاحابه کسای اسات کاه  یاامبر خادا را در حاال اساالم دیاده و باه اساالم از 

شاود  جهان رفته است. تعداد اصحاب دقیق معلوم نیسات، اماا از گفتاار علماا معلاوم می

گویاد: هنگاامی  ت. چنانچه اباو زرعاة رازی میها از صد هزار افزون اس که شمار آن

شانیده و روایات کارده اناد باه  که  یامبر خدا از جهان رفات تعاداد اصاحاب کاه از او 

 رسید. یکصد و چهارده هزار می

تابعی: مسلمانی است که با صحابی مالقات کرده و مسلمان از جهان رفته باشد
(1)

. 

را از بناده  ذیرفتاه و توفیاق عمال باه از خدای بزر  تمنا دارم که ایان عمال حقیار 

 امت اسالمی بگرداند، و ما ذالک علی هللا بعزیز. قرآن کریم را نصیب من و کافة

 

 مشهد 6131/  9/  61

 عبدالکریم ارشد

                                           
 5457المعارف للنشر والتوزیع، ریاا   مکتبةدکتر محمود طحان، مصطلح الحدیث، چار نهم،  -1

 م و منابع دیگر. 5996هـ / 



 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هلل الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فیه من كل شيء 

والسالم على سیدنا محمد أشرف الخلیقة عجما وعربا وأزكاهم  حكمة ونبأ والصالة

 حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه السادة النجبا.

 :وبعد
ل لخصته من جوامع الحدیث وسمیته: لباب النقول في أسباب النز فهذا كتاب

واألصول وحررته من تفاسیر أهل النقول وهللا أسأل النفع به فهو أكرم مسؤول 

 وأعظم مأمول.

 ترجمه:

حمااد و سااااس خاادای را سزاساات کااه باارای هرچیااز، سااببی قاارار داده و باار بنااده و 

فرستادة خویش کتابی شگفت فرود آورده که در آن حکمت و معرفت همة اشیا را بیان 

واالتااارین  داشاااته اسااات. ساااالم و درود باااه سااارور و  یشاااوای ماااا محماااد مصاااطفی 

ناا اد واالگهاار و بزرگااوار و  موجااودات برتاار و مهتاار عاارب و عجاام نجیااب و  اااکیزه

 درود و سالم به خاندان و یاران آزاده و بزرگوارش.

 :وبعد

هااای جااامع  نااام نهااادم و از کتاب «لباااب النقااول فاای أسااباب الناازول»کتاااب را: ایاان 

 ،حدیث و اصول و از تفاسیر علمای بزر  که قرآنکریم را به روش تفسیر باه ماأثور

مااودم و از خاادای توانااا کااه بهتاارین بوشاانده تفساایر کاارده انااد خالصااه و تحریاارش ن

 ترین مراد و بزرگترین مقصود است مسئلت دارم که نافع و سودمند واقع شود. گرامی



 مقدمة مؤلف

معرفت و آشنایی به اسباب نزول آیاات قرآنکاریم دارای فوایاد بسایار اسات و کسای 

 خطا رفته است. داند به ای ندارد و با تاریخ یک سانش می گوید: هیچ فایده که می

 از جملة فواید اسباب نزول، علم به معنای آیه یا رفع اشکال است.

گوید: درا تفسیر آیه بدون آگاهی از قصه و بیان سبب نزول آن ممکن  واحدی می

 نیست.

ابن دقیق العید گفته است: بیان سبب نزول، روش استوار برای درا و فهام معاانی 

 قرآن است.

کناد، بادون شاک  : شناخت سبب نزول، به فهم آیاه کماک میبر آن است /ابن تیمیه 

دهاد، چنانکاه درا معاانی برخای از آیاات  علم به سبب علم باه مسابب را باه دسات می

هاا آگااهی  نیده شد تا این که به اساباب نازول آبرای گروهی از گذشتگان دشوار و  یچ

 حاصل کردند و اشکال ایشان رفع گردید.

بااه تفصایل بیااان  «اتقااان فای علااوم قارآن»نهاام کتااب  هد ایان مطلااب را در ناوعشاوا

ام کاااه اینجاااا مجاااال  ام و فوایاااد دیگااار آن را از مباحاااث و تحقیقاااات ذکااار کااارده داشاااته

 تکرارشان نیست.

واحدی گفته است: بیان اسباب نزول قرآنکریم جایز نیست مگر به روایت و شنیدن 

ل آن آگاااهی یافتااه و باارای از کسااانی کااه تنزیاال را مشاااهده کاارده انااد و از اسااباب ناازو

 دانستن آن به بحث و   وهش  رداخته اند.

ای از قارآن  رسایدم. گفات: از خادا  گوید: از عبیده راجع به آیاه محمد بن سیرین می

دانساتند ایان آیاه باه کادام سابب  بترس و آنچه راسات و درسات اسات بگاو، آناان کاه می

 نازل شده درگذشتند.

رفت سبب نزول امری است که با قرائن موجود و دیگری گفته است: شناخت و مع

ها به  شود و بسیار رخداده که برخی از آن ن قضایا برای صحابه حاصل میو یرام

بودن آن امر یقین نداشته و گفته است: به گمان من این آیه در آن مورد  سبب نزول

   ﴿در بارة آیة  نازل شده است. چنانچه زبیر 

   
     

    
   

 ﴾ کنم این آیه جز به این مورد  گفت: گمان نمی

به سبب دیگری نازل شده باشد
(1)

. 

حاب که شاهد و نابر تنزیال گوید: هرگاه یکی از اص می «علوم الحدیث»حاکم در 

 این آیه در بارة فالن چیز نازل شده است، آن خبر حدیث سند است. :وحی بوده بگوید

                                           
نیاورناد مگار آن اه در  [ ایماان سوگند به  روردگاارت، ]در حقیقات»ترجمه:  .61سورة نساء، آیة  -1

اختالفى كه بین آنان در گرفت، تو را داور كنند. آن گاه از آنچه ح م كردى در خود هیچ دلتنگاى 

 .«نیابند و كامال گردن نهند



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  06
 

 

ابن صالح و غیر او این روش را اختیار و این حدیث را مثال آورده اند، مسلم از 

گفت: کسی که با همسرش از  شت در محل  روایت کرده است: یهود می جابر 

شود.  س  نجام بدهد چشمان فرزند او کج میتناسلی مقاربت ا

﴿    

    
   
   

    

 ﴾  :[007]بقره
1

 نازل شد.، 

ه در مورد فاالن چیاز ناازل شاده این آی»ته است: اگر صحابه بگوید: میه گفو ابن تی

باشاد و گااهی ایان کاه حکام  گاهی مراد این است که آن چیز سبب نازول آیاه می «است

مورد مذکور در آیاة ماورد نظار آماده اسات، اگرچاه سابب نازول آن آیاه نباشاد چنانچاه 

 گوییم: قصد و منظور در این آیه آن چیز است. می

متفااوت  «ین آیه در چنین چیز نازل شاده اساتا»ا راجع به قول صحابی: نظر علم

است به این ترتیب که آیا این سون با مسند یکساان اسات، مانناد ایان کاه در گفتاة خاود 

اش نازل شده است ذکر کند، یا به سان تفسیر آیه اسات و مساند  سبب را که آیه در باره

 نیست.

داناد در حاالی کاه باه نظار دیگاران شاامل  یبواری اینگونه حدیث را شاامل مساند م

مسند نیست. اکثر مسانید مانند مسند احمد و دیگران به ایان روش متفقناد. بارخالف آن 

هرگاه گوینده سببی را که آیه به دنبال آن نازل شده است ذکر کند، هماة علماا باه اتفااق 

 دانند. امثال این را شامل مسند می

ت هاای صاحابه و تاابعین ایان اسا از جمله روشگفته است:  «البرهان»زرکشی در 

مارادش ایان اسات  «یادهاین آیه در این بااب ناازل گرد»ها بگوید:  که هرگاه یکی از آن

شامل آن حکم است، نه این که همان مساأله سابب نازول آیاه باوده اسات.  که آیة مذکور

یه برای  س سون ایشان از جنس استدالل به حکم است با آیه، نه از جنس روایت که آ

 چه واقع شده.

کالم آخر: سبب نزول اتفاق یا موقعیت خاصی است که آیاه در روزهاای وقاوع آن 

نازل شده نه آنچنان که واحدی در سبب نازول ساورة فیال بیاان داشاته اسات )کاه قصاة 

داند( آمدن سااة حبشه را سبب نزول این سوره می
(2)

. زیارا آن قصاه سابب نازول هایچ 

                                           
زنانتان كشتزار شما هستند،  س هر گونه كاه خواهیاد، باه كشاتزار خاود در آییاد و ]ره »ترجمه:  - 1

تان  یش فرستید. و از خداوند  روا بدارید و بدانید كه شما باه [ براى خود اى از كارهاى نیك توشه

 .«لقاى او خواهید رسید. و مؤمنان را نوید ده

سااة حبشه به فرماندهی ابرهه فرمانروای خود کاماة یمان باه قصاد توریاب خاناة کعباه آماد، ولای  -2

را باااا  اثااار سااااخت،  رنااادگان کوچاااک را فرساااتاد کاااه او و ساااااهش هاااا را بی خااادا دساااایس آن

 شان کرد. های از گل  وته هدف قرار دادند. و تار و مار و متالشی سنگریزه
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بااب ذکار و یاادآوری وقاایع گذشاته اسات، مانناد بیاان قصاة قاوم  ای نیست، بلکاه از آیه

 ها. نوح، عاد، ثمود، بنای کعبه و امثال آن

  ﴿و نیز در بارة 

  ﴾  :[، 501]نساء

باشد،  می گرفتن ابراهیم  است که سبب نزول آن، ارادة حق تعالی بر دوستمعتقد 

هیچ کس  وشیده نیست این دوست گرفتن، از اسباب نزول قرآن مجید در حالی که بر 

 آید. به شمار نمی

 تذکر

آنچااه از صااحابه وارد شااود از قبیاال مسااند اساات، چنانچااه گذشاات و هرگاااه از  -اول

تابعی نقل شود او نیز مرفوع ولی مرسال اسات،  اس اگار ساند آن صاحیح و تاابعی از 

ختاه باشاد مانناد مجاهاد، عکرماه و ساعید بان ائمة مفسرین باوده و از صاحابی علام آمو

 جبیر و یا با مرسل دیگری معتضد ]تأیید شده[ باشد و امثال آن،  ذیرفته است.

کنناد، راة اعتمااد  چه بسا که مفسران برای یک آیه چندین سبب نزول ذکر می -دوم

در چنین موارد این است که عبارت واردشده را مالحظه کنایم، اگار یکای از اصاحاب 

در باارة  :ا تابعین بیان کند که ایان آیاه در باارة فاالن چیاز ناازل شاد و دیگاری بگویادی

فالن چیز نازل شد و امر دیگری را ذکر کند،  یشتر گفتیم که مراد این تفسیر آیه است 

نه ذکر سبب نزول،  س بین این دو گفته منافات نیست اگر لفظ هاردو را شاامل گاردد. 

ب اتقان بیان کردم،  س در این صاورت مناساب اسات کاه چنانچه این مطلب را در کتا

 امثال این در کتاب اسباب نزول آورده نشود، بلکه در کتب احکام قرآن ذکر گردد.

هرگاه یکی بگوید: این آیه در بارة فالن موضوع نازل شد و دیگری به ذکر سبب 

لبی را مط بدیگر برخالف آن تصریح نماید  س این معتمد است، چنانچه ابن عمر 

   ﴿سبب نزول آیة 

     
   
   

    

 ﴾ [ :007بقره]  ذکر کرد و جابر 

گفت: اگر کسی از  شت در محل  ]که یهود می تصریح نمودکر سبب دیگری با ذ

شود[  س حدیث جابر  تناسلی با زن مقاربت کند چشمان فرزند حاصل از آن کج می

 معتمد است.

نزول  ای از سبب نزول آیه بداند و دیگری به همین آیه سبب اگر یکی واقعه

و سبب شود که همین آیه بعد از وقوع هرد گاهی می دیگری ذکر کند، در این حالت
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]به هردو سبب[ نازل شده است، چنانچه به اسباب نزول آیة لعان
(1)

خواهد آمد. و  

شود که آیة مورد نظر دو بار نزول یافته است، چنانچه به اسباب نزول آیة  گاهی می

روح
(2)

و اواخر سورة نحل 
(3)

  ﴿و آیة  

   
   

    
     

   

﴾(4)
شود و قول ارجح  خواهد آمد. و هم با مالحظة سند هردو حدیث می 

را دریافت و به ارجحیت آن اعتماد کرد
(5)

. و راویی هرکدام که به جریان قضیه 

بود آن ارجح است حاضر
(6)

. و یا راوی هریکی از این دو سبب که از علمای تفسیر 

 بود مثل ابن عباس و ابن مسعود آن ارجح است.

فَاتاَلَ:  اس »ز دو سبب  س از بیاان قضایه عباارت بسیار رخداده است که در یکی ا

ورة گفته چنانچه در سا «نََزلَت: نازل کرد»آمده ولی راوی توهم کرده و  «تالوت کرد

زمر خواهد آمد
(7)

. 

]بسیار رخداده است که علمای تفسیر یک سابب را در باارة نازول چناد آیاه روایات 

های موتلف نازل شده اسات،  کرده اند، چون در مورد یک قضیه آیات متعدد در سوره

 رسید که خدای بازر  از هجارت و فاداکاری زناان  صمانند: ام سلمه از رسول خدا 

کنید، مردان به جهااد  کنید و از زنان یاد نمی هم از مردان یاد می کند، شما هیچ یاد نمی

روند و سهم زنان از میراث نصف سهم مردان است. در این باره  روند و زنان نمی می

 70و در ساورة نسااء، آیاة  71و در ساورة احازاب ایاة  591در ساورة آل عماران آیاة 

نازل شد[
(8)

. 

زماان کتااب واحادی ]اساباب نازول[ اسات. مشهورترین کتاب این فن در این  -سوم

 این کتاب من در چند چیز از آن متفاوت است.

                                           
ای از علما بر این باورند که ایان  گوید: عده ابن حجر شارح صحیح بواری می 9 – 6سورة نور:  -1

 ها هالل بن امیه و عویمر یکجا نازل شده است. کالم عزیز در شان هردوی آن

 .81سورة اسراء، آیة  -2

 .508 – 506سورة نحل، آیة  -3

و هاار چنااد  - یااامبر و مؤمنااان را روا نیساات كااه بااراى مشااركان»، ترجمااه: 557سااورة توبااه:  -4

 .  «اند، آمرزش خواهند ،  س از آن ه برایشان روشن شد كه آنان دوزخى-خویشاوند باشند

 است.ابن حجر روایت شیوین را جندب را مورد اعتماد دانسته  1 – 5سورة ضحی:  -5

گوید: روایت صحیح بواری از ابن مسعود بار روایات  سیوطی مؤلف کتاب می 81سورة اسراء:  -6

 ترمذی از ابن عباس رجحان دارد که ابن مسعود در جریان قضیه حاضر بوده.

باه عباارت  اس  4407این حدیث را صحیح بواری در کتااب تفسایر حادیث رقام  67سورة زمر:  -7

 تالوت کرد آورده است.

 .508ص  «فی علوم قرآن»ترجمة فارسی اتقان  -8
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 این کتاب موتصر است. -الف

 «ا»ها را با رماز  ب بیشتر است که آنتر از کتاب واحدی و شامل مطال جامع -ب

 متمایز ساختم.

تاب ام، از قبیل ماؤلفین ک به کسی که آن را توریج کرده نسبت داده اهر حدیث ر -ج

معتبر مانند صحاح سته،
(1) 

مستدرا حاکم، صحیح ابن حبان، سانن بیهقای، دار قطنای 

ابان ابوحااتم، ابان و مسند احمد، بزار، ابویعلی و معاجم طبرانای و تفسایر ابان جریار، 

هاا. اماا واحادی  مردویه، ابوشیخ ابن حبان، فریاابی، عبادالرزاق، ابان مناذر و غیار این

ن ذکر مورج آورده و بحث را طوالنی ساخته است. بادون گاه حدیث را با اسناد و بدو

تردید نسبت حدیث به یکای از کتاب معتبار ماذکور بهتار اسات از نسابت آن باه تواریج 

ها و گاهی حدیث را  تباری که دارند و اعتماد عامه به آنواحدی به خاطر شهرت و اع

 ه.آورد که معلوم نیست حدیث دارای اسناد است یا ن به شکل مقطوع می

 تمییز صحیح از غیر آن و مقبول از مردود. -د

 های متعدد. جمع بین روایت -هـ

 به کنارگذاشتن آنچه از اسباب نزول نیست. -و

  ردازیم. نیاز اینک به مقصد می مقدمه در همین جا  ایان یافت به کمک خالق بی

                                           
 صحیح بواری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابوداود و سنن ابن ماجه. -1



 سورة بقره

 آیه است 086این سوره مدنی و 

د روایت کرده اند: چهار آیه از اول سورة بقاره در فریابی و ابن جریر از مجاه -5

مااورد مساالمانان و دو آیااه در بااارة کااافران و ساایزده آیااه در باااب منافقااان نااازل شااده 

است
(1)

. 

  ﴿: 7 – 6اسباب نزول آیة 

   
    

  ﴾. 
بن ابومحمد از عکرمه یا از ا: ابن جریر از طریق ابن اسحاق از محمد  -0

 ﴿روایت کرده است: آیات  بن جبیر از ابن عباس سعبد ب

   
    

     
    

    
     

﴾2، در بارة یهود مدینه نازل شده است
(3)

. 

را: از ربیع بن انس روایت کرده است: این دو آیه در ماورد ساران ساااة کفار  -7

در غزوة خندق نازل شده است
(4)

. 

  ﴿: 54اسباب نزول آیة 

   
    

   
   

 ﴾5. 

                                           
و واحاادی در  082 – 078، طبااری 69/  5 «تفساایر مجاهااد»عباادالرحمن باان احمااد هماادانی در  -1

 روایت کرده اند. 04 «اسباب نزول»

كفر ورزیدند ی سان است بر آنان كه به آناان بایم دهاى یاا باه آناان بایم به راستى آنان كه »ترجمه:  -2

اى  خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده و بار دیدگانشاان  ارده. آورند ندهى، ایمان نمى

 .«[ دارند است و عذابى سهمگین ]در  یش
محماد مجهاول و تنهاا به اسناد ضعیف روایت کرده، به خاطر ایان کاه محماد بان اباو  096طبری  -3

 کند. ابن اسحاق از وی روایت می

 روایت کرده است. 098این حدیث را طبری  -4

ایم. و چون با شیطانهایشان تنها  و هنگامى كه با مؤمنان دیدار كنند، گویند: ایمان آورده»ترجمه:  - 5

 .«گیریم شوند، گویند: ما با شماییم. ما فقط ]آنان/ مؤمنان را[ به ریشوند مى
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واحاادی و ثعلباای از طریااق محمااد باان مااروان -4
(1)

ساادیی صااغیر از کلباای از ابااو  

بن ابی و یارانش بیارون آمدناد  روایت کرده اند: روزی عبدهللا بصالح از ابن عباس 

ربارو شادند، عبادهللا بان اباای باه یااران خاود گفات: ببینیاد چطاور ایاان  و باا اصاحاب 

را گرفت و گفات:  کنم. ساس  یش رفت و دست ابوبکر  خردها را از شما دور می بی

رسول خادا در غاار  ی تیم و دانشور دین اسالم و همراهآفرین به صدیق بزر  مرد بن

را  سی که جان و مال خود را برای رسول خادا فادا کارد. سااس دسات عمار ثور و ک

گرفاات و گفاات: آفاارین باار فاااروق مهتاار و باازر  خاناادان بناای عاادی باان کعااب بااازوی 

 رتوان و نیرومند دین خدا و کسی که سر و مالش را فدای رسول خدا کرد. بعاد از آن 

و داماد رسول خدا سارور آفرین بر  سر عمو  را گرفت و گفت: دست شیر خدا علی 

و  یشوای بنی هاشم بعاد از رساول خادا،  اس از هام جادا شادند. عبادهللا باه یااران خاود 

ها رو در رو شدید همین روش را به کاار  گفت: دیدید چگونه رفتار کردم، هرگاه با آن

آمدناد و ایان  بندید، یارانش او را تحسین و ستایش کردند. مسلمانان نزد  یامبر اکارم 

ضوع را به اطالع او رسااندند.  اس ایان آیاه ناازل شادمو
(2)

. ایان روایات واهای اسات. 

شاان  برای این که سدیی صغیر دروغگو است و همچنان کلبی و ابوصاالح نیاز روایت

 ضعیف است.

   ﴿: 02 – 59اسباب نزول آیة 

   
   

    
    

   

﴾
3
. 

ا: ابن جریر از طریق سدیی کبیر از ابو مالاک و اباو صاالح از ابان عبااس و  -1

روایات کارده اسات: دو نفار از منافقاان  ای از اصاحاب  از مره از ابن مسعود و عده

فارار کردناد و رهسااار دیاار مشارکان شادند. در میاان راه باه ینه از نزد رسول خدا مد

ة آن را یااادآور شااده اساات قغاارش وحشااتزای رعااد و باارق و صاااع بااارانی کااه خاادا 

                                           
زیاد شده که خطای آشاکار اسات چاون محماد بان ماروان هماین سادیی  «واو»های چا ی  در نسوه -1

 صغیر است.

باه هماین اساناد روایات کارده کاه مصانوع اسات، زیارا  06باطل است هیچ اصلی نادارد. واحادی  -2

محمااد باان مااروان متااروا و مااتهم بااه کااذب اساات و همچنااان کلباای کااه نااامش محمااد باان سااائب و 

ذب که نامش باذام است نیز واهای هساتند. ایان سلساله نازد علماای حادیث معاروف باه کاابوصالح 

 دارند. است و علمای تفسیر از آن اعرا 

[ از آسامان اسات كاه در آن  [ مانناد ]گرفتااران در[ باارانى ساوت ]باریاده یا ]داستانشان»ترجمه:  -3

ماار  انگشتانشااان را در  هااا بااراى حااذر از [ صاااعقه تاری یهااا و رعااد و باارق باشااد. از ]هااول

 .«نهند. و خداوند به كافران احاطه دارد گوشهایشان مى
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دچااار گردیدنااد. آن دو بااا وقااوع رعااد و باارق از تاارس ماار  سرانگشااتان خااود را در 

هاا  موجبات مار  آن ،ز صاعقهانگی کردند تا مبادا صدای وحشت هایشان فرو می گوش

رفتند و چاون درخشاش  درخشید به روشنی آن راه می را فراهم سازد و هرگاه برق می

شاادند. در آن لحظااات  دیدنااد و متوقااف می  اایش  ااای خااود را نمی د شاا باارق نا دیااد می

کاردیم. ساحرگاه  جانکاه و دشوار گفتند: اگر این شب هولنااا را باه ساالمت صابح می

کااردیم.  گذاشاتیم و بااا او بیعات می ازگشاته دسااتان خاود را در دسااتش میب نازد محمااد 

 ساس حضور رسول هللا آمدند و مسلمان شدند و به اسالم  ایبندی خوبی نشان دادند.

خدای متعال حالت ایان دو مناافق فاراری را بارای منافقاان مدیناه مثال آورده اسات: 

﴿   

   

 ﴾ «هااا از باایم ماار  انگشااتان خااود را در  آن

هرگاه منافقان در مجلس  «گذاشتند تا از صدای صاعقه محفوب بمانند هایشان می گوش

هاا وحای ناازل  شدند، از بیم سونان او و از این کاه در باارة آن حاضر می رسول هللا 

در نتیجه تباه و هالا گردناد، انگشاتان خاویش را  ها  رده بردارد و گردد و از راز آن

گذاشااتند. چنانچااه آن دو منااافق فااراری، انگشااتان خااود را از باایم  هایشااان می در گوش

  ﴿هایشاااااان گذاشاااااتند.  مااااار  بااااار گوش

  ﴾ «هاا را روشان  هرگاه برق  یرامون آن

و هرگاااه دارایاای و ثااروت منافقااان رو بااه  «رفتنااد کاارد در  رتااو آن چنااد گااامی ماای می

شااادند و فاااتح و  یاااروزی چشااامگیر  نهااااد و صااااحب فرزنااادان متعااادد می فزونااای می

نهادناد و  اساالم قادم می آوردند به راه م فراوان به دست میگردید و غنای شان می نصیب

ن حق است و در این راه استقامت و  ایاداری نشاا( )گفتند: بدون تردید دین محمد  می

رفتنااااااد.  دادنااااااد، چنانچااااااه آن دو منااااااافق حااااااین  رتااااااو افشااااااانی باااااارق راه می می

﴿   

 ﴾«شادند گشات متوقاف می ها مستولی می و چون تاریکی بر آن» 
گشاتند،  شاد و دچاار مصایبتی می و هرگاه دارایی و فرزنادان منافقاان تبااه و هاالا می

شاادند و از اسااالم  ها دیاان محمااد اساات،  ااس مرتااد می بوتیگفتنااد: ساابب همااة ایاان بااد می

گشتند. چنانچه آن دو منافق وقتی که برق ندرخشید و فضا تاریک شد برمی
(1)

از رفتن  

بازماندند
(1)

. 

                                           
از موسااای بااان هاااارون و او از عمااارو و او از اساااباط شااانیده و او از سااادی کاااه از  410طباااری  -1

ای دیگر ذکر کرده، روایت  ابومالک از ابوصالح از ابن عباس و از مره از ابن مسعود و از عده

اد ضاعیف اسات چاون در باارة عمارو بان حمااد چیزهاای گفتاه اناد اماا مقباول کرده است. این اسن

ای ضاعیف، همچناان سادی  دانناد و عاده ای او را ثقه می است، اسباط  سر نصر همدانی است عده

که نامش اسماعیل بن عبدالرحمن است. تصریح نکرده که از ابومالک شنیده یاا خیار و ابوصاالح 
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   ﴿: 07 – 06اسباب نزول آیة 

     
     
   

     
   

    
     

     
    

 ﴾. 
این  : هنگامی که خدا س دِّی با اسانیدش روایت کرده استا: ابن جریر از  -6

  ﴿دو مثل را بر منافقان زد، 

  ﴾  :و  57بقره

﴿   

...﴾ :منافقان گفتند: خدا بسیار برتر و  59 بقره

  ﴿بیاورد. آنگاه خدا ها را  بزرگوارتر است از آن که این مثل

     
      
   

    
    
   
     

    
     

    
    

   
    

     

                                                                                                             
ریق س دی به اسناد دیگر نیامده است با این کاه سادی او را باه ضعیف است. این خبر به جز از ط

بود و به  ای از صحابه نسبت داده، در این صورت باید مشهور می ابن عباس و ابن مسعود و عده

شود که ضعیف است. طبری هم  شد، وقتی که چنین نیست ترجیح داده می چندین اسناد روایت می

انمش چاون باه د باود کاه مان صاحیح نمای اگر صحیح می»د: گوی کند و می عف این اشاره میبه ض

 «این اسناد مشکوکم...

 «قااام ذانااک المنافقااان» 514/ 5آمااده و در تفساایر طبااری  «قااال ذانااک المنافقااان»در مااتن اصاالی  -1

 است موافق طبری ترجمه شد.
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 ﴾1 را نازل کرد
(2)

. 

از موسی بن عبدالرحمن از ابن واحدی از طریق عبدالغنی بن سعید ثقفی  -7

های  روایت کرده است: چون خدا ]عیوب[ بت بج از عطاء از ابن عباس جری

  ﴿مشرکان را بیان کرد و گفت: 

   
    

  ﴾ 
توانند آن را از مگس  س بگیرند هم  ها بگیرد نمی و اگر مگس چیزی را از آن»

ها را متذکر شد و گفت:  و بدی بت(. 77)حج:  «طالب و هم مطلوب هردو ناتوانند

اساس[ هستند. مشرکان گفتند: دیدی، خدا در  ها مثل خانة عنکبوت ]سست و بی نآ

ها چه  مد نازل کرد مگس و عنکبوت را هم یادآور شد آیا با این مثلقرآنی که به مح

کند؟  س این آیه نازل شد می
(3)

 . عبدالغنی در حقیقت واهی است.

کند: چون خدا مگس و  خود از معمر از قتاده نقل می عبدالرزاق در تفسیر -8

همیتی عنکبوت را به عنوان مثال ذکر فرمود، مشرکان گفتند: عنکبوت و مگس چه ا

شوند.  س خدا این آیه را نازل کرد دارند که یادآوری می
(4)

. 

 ﴿ابن ابوحاتم از حسن روایت کرده است: چون  -9

  ﴾  :( نازل شد، مشرکان 77)حج

 شوند.  س خدا  ها چگونه در کتاب آسمانی آورده می ها و نظایر آن گفتند: این مثل

                                           
زنااد، شاارم  اى یااا باااالتر ]و فروتاار[ از آن مثاال بااه راسااتى خداونااد را از آن ااه بااه  شااه»ترجمااه:  -1

[ كاه از جاناب  روردگارشاان اسات حاّق اسات. ولاى كاافران  دانند آن ]مثل آید. اّما مؤمنان مى نمى

خواساته اسات. ]خداوناد[ باا آن بسایارى را بیاراه  [ ایان مثال چاه ماى گویناد: خداوناد باه ]آوردن مى

كساانى كاه .گاذارد آورد و باا آن جاز بادكاران را بیاراه نماى گذارد و با آن بسیارى را به راه مى مى

گسالند  ش نند و آنچه را كه خدا به  یوستنش فرماان داده اسات، ماى  یمان خدا را  س از بستنش مى

 .«كنند، اینانند كه زیان ارند و در زمین فساد مى

به اسناد ضعیفی که گذشت از موسی بن هارون روایت کرده است، دیگر ضارورت  114طبری  -2

ابوصالح از ابن عباس روایت کارده و از ابان مساعود و دیگاران از  08به تشریح نیست، واحدی 

 کند. نام نبرده است، معلوم است که کلبی تفسیر را از ابوصالح روایت می

اسات آورده و از طریاق  88/  5 «د ر المنثاور»بدالغنی در تفسیر خود چنانچه در این حدیث را ع -3

خااطر موسای بان عبادالرحمن ثقفای کاه  روایت کرده اسنادش جداً ضعیف است باه 72او واحدی 

موسااای بااان »گفتاااه اسااات:  055/  4 «میااازان االعتااادال»گاااویی اسااات. ذهبااای در  دروغماااتهم باااه 

ال اسات کتاابی را در تفسایر وضاع کارده باه گویاد: دجا نیست، زیرا ابن حباان می عبدالرحمان ثقه

ای باطال را بیاان : چیزهاابن جریج از عطاء از ابن عباس نسبت داده است، ابن عادی گفتاه اسات

بادالغنی تنهاا باه نظار محقاق هماین موسای بان عبادالرحمن علات حادیث اسات، اماا ع «داشته است

 نگاه کنید. 640/  0 «میزان االعتدال»ضعیف است و بس. به 

 روایت کرده است. 118از معمر و از طریق او طبری  07 «تفسیر قرآن»عبدالرزاق در  -4
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     ﴿آیة 

 ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

به عقیدة سیوطی )مؤلف کتاب( اسناد قول اول اصح است و با آنچاه در اول ساوره 

آمده مناسب بیشتر دارد که با وصف مدنی باودن آیاه ذکار مشارکان مناساب و ساازگار 

احدی نیاز از آن دو باه لفاظ افزاید حدیثی که ما از حسن و قتاده آوردیم، و نیست. و می

تر است یهود گفت روایت کرده است، مناسب
(2)

. 

گویند: هنگامی که خدا مگس و عنکبوت را در قرآن ذکر کرد و  ]حسن و قتاده می

برای مشرکین مثال آورد. یهودیان خندیدند و گفتند: این سونان به کالم خدا شبیه 

نیست.  س خدا این آیه را نازل کرد[
(3)

. 

  ﴿: 44نزول آیة  اسباب

  
   

    ﴾ 
4
. 

واحدی و ثعلبی از کلبی از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده اند: برخی از  -52

شاان  قوم و خاویش بودناد و یاا در بین ها یهودیان مدینه به آن عده از مسلمانان که با آن

کردنااد: بار دیاان خاود اسااتوار باشاید و بااه  وابساتگی رضاااعی وجاود داشاات توصایه می

( دقیقاً عمل کنید، زیرا رسالت او حق است دیگران  دستورات این مرد )رسول اکرم

کردناد.  اس  کردند، اما خاود باه آن عمال نمی را به اجرای دستورات اسالم سفارش می

آیه نازل شداین 
(5)

. 

  ﴿: 60اسباب نزول آیة 

   
  

    
    
    

                                           
 ابن ابوحاتم نسبت داده است. به  88/  5 «د ر المنثور»در  -1

 .09واحدی  «لاسباب نزو» -2

 .54اسباب نزول آیات، واحدی نیشابوری، ناشر مؤسسة حلبی، قاهره، ص  -3

كنیاد حاال آن اه شاما  دهید و خودتان را فراماوش ماى آیا مردم را به نی وكارى فرمان مى»ترجمه:  -4

 .«ورزید؟ خوانید؟ آیا خرد نمى [ مى كتاب ]آسمانى

از محمد بن ماروان سادی روایات کارده اسات. سادی و کلبای ماتهم  75جداً ضعیف است، واحدی  -5

 هستند، چنانچه گذشت.
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﴾1. 
خود از طریق ابن ابو نجیح از مجاهد  «مسند»ا: ابن ابوحاتم و عدنی در  -55

گفته است: از رسول خدا در بارة همکیشان قبل از  روایت کرده اند: سلمان فارسی 

 ﴿شان را یادآور شدم، آنگاه آیة  اسالم خود  رسیدم و نماز و عبادات

   

﴾... نازل شد
(2)

. 

واحدی از طریق عبدهللا بن کثیر از مجاهد روایت کرده است: چون سلمان  -50

بیان کرد، آن بزرگوار  سرگذشت راهبان ساکن دیر را برای رسول هللا  فارسی 

 گوید: با شنیدن این سون دنیا  یش چشمانم ها در آتشند. سلمان فارسی می فرمود: آن

   ﴿ة تاریک گشت.  س آی

  
  

    
    
    

     

﴾ کوهی ت: با شنیدن این آیه احساس کردم سنازل شد. سلمان فارسی گفته ا

را از دوشم برداشتند
(3)

. 

ابن جریر و ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده اند: این آیه در بارة همکیشان  -57

قبل از اسالم سلمان فارسی نازل شده است
(4)

. 

  ﴿: 76اسباب نزول آیة 

   
    

   
    

   

                                           
به راستى كسانى از مؤمنان و یهودیان و ترساایان و صاابئین كاه باه خادا و روز قیامات »ترجمه:  -1

د. و نه بیمى بار آناان ایمان آورده و كار شایسته كرده باشند،  اداششان را نزد  روردگارشان دارن

 .«است و نه آنان اندوهگین شوند

 اسنادش منقطع و ضعیف است، زیرا مجاهد سلمان را ندیده. -2

از طریق ابن جریج از عبدهللا بن کثیر روایت کارده مانناد حادیث ساابق منقطاع اسات.  70واحدی  -3

بدهللا بن کثیار از آن از ابن جریج از مجاهد روایت کرده، این هم منقطع است که ع 5554طبری 

افتاده و آن واسطه است بین ابن جریج و مجاهد چنانچه گذشت. صحیح نیست که این سبب نازول 

 آیه باشد.

 از اسباط از سدی روایت کرده است. معضل و واهی است. 5554طبری  -4
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﴾
1
 . 

در غازوة بناای قریظااه  روایاات کارده اساات: نبای کااریم  ابان جریاار از مجاهاد -54

ودیان ایساتاد و خطااب باه آناان گفات: ای بارادران ها و حصارها مستحکم یه کنار قلعه

و ای بناادگان طاااغوت،  ااس یهودیااان گفتنااد: چااه کساای  اهاا ها ای باارادران خوا بوزینااه

محمد را از این اخبار آگاه کرده است؟ یقیناً این اطالعات فقط از طریق خودتان افشاء 

ها  برای مسالمانهای را که خدا بر شما حکم کرده است  شده است. آیا عذاب و مصیبت

گویید تا ]روز رستاخیز در  یشگاه خدا[ حجت و برهان آناان باشاد و باا اساتفاده از  می

همان مطالب علیه شما استدالل نمایند.  س این آیه نازل شد
(2)

. 

روایت کرده است: گروهی از یهود  بو از طریق عکرمه از ابن عباس  -51

داشتند: ما باور داریم رفیق شما  بهار میکردند ا ها مالقات می هنگامی که با مسلمان

شان تنها  فرستادة خداست، اما رسالتش موتص خود شماست و زمانی که با بزرگان

گفتند: عرب را آگاه نسارید که شما همواره امیدوار  ها می شان به آن شدند، بزرگان می

از میان خود  شوید. اما او اکنون ها  یروز می بودید با بعثت  یامبر آخر زمان بر آن

را  ...﴾ ﴿آنان مبعوث گردیده است. آنگاه خدا آیة 

نازل کرد
(3)

. 

و از سدی روایت کرده است: گروهی از یهود مسلمان شدند و ساس نفاق  -56

های را که دامنگیرشان  ها همیشه به مسلمانان عرب عذاب و مصیبت  یشه کردند، آن

ها گفتند: آیا عذابی را که خدا بر شما  گان یهود به آنکردند.  س بزر شده بود بیان می

تر از  ر و گرامیکنید، تا بگویند: ما نزد خدا محبوبت ها بیان می نازل کرده برای آن

یه در بارة آن منافقان نازل شدشماییم.  س این آ
(4)

. 

  ﴿: 79اسباب نزول آیة 

  
    

    
      

                                           
نهاا شاوند، ایام. و چاون باا همادیگر ت و چون با مؤمناان دیادار كنناد، گویناد: ایماان آورده»ترجمه:  - 1

گوییاد تاا باا آن  گویند: آیا درباره آنچه خدا ]باب دانش آن را[ بر شما گشوده است با آنان سون مى

 .«ورزید؟ نزد  روردگارتان با شما به منابره برخیزند؟ آیا خرد نمى

از دو طریااق از مجاهااد روایاات  5712 – 5748و طبااری  82/  5 «تفساایر مجاهااد»هماادانی در  -2

 ل و ضعیف است.کرده اند. مرس

از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عکرمه یا سعید از ابن عبااس روایات کارده  5747طبری  -3

 است. اسناد این ضعیف است به خاطر این که محمد شیخ ابن اسحاق مجهول است.

 از سدی به طور مرسل روایت کرده است. 5715طبری  -4
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   ﴾1. 
کند: این آیه در بارة اهل کتاب نازل  روایت می با: نسائی از ابن عباس  -57

شده است
(2)

. 

کرده است: دانشمندان  روایت بابوحاتم از طریق عکرمه از ابن عباس ابن  -58

چشم، چارشانه،  را در تورات اینگونه خوانده بودند: سیاه ی کریم بنیهود صفات 

زیباروی و دارای موهای مجعد، اما از روی حسادت و ستمگری آن کلمات را  اا 

ی موهای کبود چشم و دارا کردند و ابهار داشتند: صفات او را در تورات قد بلند،

ها نازل شد یه در مورد آنفروهشته یافته ایم. این آ
(3)

. 

  ﴿: 85 – 82اسباب نزول آیة 

    
     

     
     

    ﴾. 
ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق ابن اسحاق از  «معجم کبیر»طبرانی در  -59

روایت کرده اند:  بمحمد بن ابومحمد از عکرمه یا سعید بن جبیر از ابن عباس 

گفت: عمر دنیا هفت هزار سال  به مدینه وارد شد، یهود می زمانی که رسول هللا 

در برابر هر هزار سال دنیا، تنها یک روز از روزهای آخرت در آتش  است و مردم

ها در آخرت فقط هفت روز است و ساس  بینند. بنابراین، عذاب انسان دوزخ عذاب می

  ﴿یابد. آنگاه در این باره  عذاب  ایان می

    
     

     
     

      
    

   

                                           
نویساند، آن گااه  [ را باا دساتان خاود ماى تحریاف شاده اس واى باه حاال آناان كاه كتااب ]»ترجمه:  - 1

گویند: این از نزد خداست تا به جااى آن بهاایى اناده باه دسات آورناد.  اس واى باه حالشاان از  مى

 .«آورند آنچه دستانشان نوشته است و واى به حالشان از آنچه به دست مى

باه ساند صاحیح از  55« رتفسای»و نساائی در  450« خلاق افعاال عبااد»صحیح است، بوااری در  -2

 ابن عباس روایت کرده اند.

اساات. محقااق بااه اسااناد آن  519/  5« د ر المنثااور»مؤلااف بااه اباان ابوحاااتم نساابت داده چنانچااه در  -3

به طور موتصر روایت و به عکرماه از ابان عبااس نسابت کارده  077/  5واقف نشده، ابن کثیر 

 است.
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 ﴾ نازل شد
(1)

. 

روایاات کاارده اساات: یهااود  بطریااق ضااحاا از اباان عباااس  و اباان جریاار از -02

گفت: ما هرگز داخل دوزخ نمی شویم، مگار باه کفاارة ساوگند، مادت اقامات ماا در  می

دوزخ چهل روزی است که در آن گوساله را  رستش کردیم و چاون ایان مادت سااری 

گیرد.  س این آیه نازل شد شود عذاب ما نیز  ایان می
(2)

. 

و دیگران هم روایت کرده استو از ِعکرمه  -05
(3)

. 

  ﴿: 89اسباب نزول آیة 

     
    

    
    
    
    

﴾4. 
 ببا سند ضعیف از ابن عباس  «دالئل»و بیهقی در  «مستدرا»حاکم در  -00

روایت کرده اند: یهود خیبر همواره با قبیلة غطفان در حال جنگ بودند و در هر نبرد 

خوردند، ساس یهود به این دعا متوسل شد: خدایا به دست نیاز از  یهودیان شکست می

ای که بعثت او را در آخر  داریم به حق محمد  یامبر درس نووانده بارگاهت مسئلت

ای، ما را بر غطفان  یروز گردان.  زمان برای هدایت بشر به ما نوید و بشارت داده

خواندند و  گرفت این دعا را می شان صورت می از آن به بعد هرگاه کارزاری بین

مبعوث شد نه تنها به  ل هللا دادند. با این حال زمانی که رسو غطفان را شکست می

او ایمان نیاوردند، بلکه در مقام کفر و ستیز ایستادند.  س 

                                           
از چنااد طریااق از اباان اسااحاق روایاات  71حاادی و وا 5454و  5457، طبااری 55562طبراناای  -1

کرده اند، اسناد این ضعیف اسات باه خااطر ایان کاه محماد بان ابومحماد مجهاول اسات. باه حادیث 

[ باه ماا نرساد.  و گفتناد: آتاش دوزخ جاز روزهاایى معادود ]و معاین»ترجمه آیه:  بعدی نگاه کنید.

 یمان خود ن ند؟ آیا بار خداوناد آنچاه را اید كه خدا هرگز خالف  بگو: آیا از نزد خدا  یمانى گرفته

آرى. كسااانى كااه مرت ااب باادى شااوند و گناهشااان آنااان را فراگرفتااه، .بندیااد؟ دانیااد، باار مااى كااه نمااى

 .  «اند اند. آنان در آنجا جاودانه دوزخى

به اسناد ضعیف روایت کارده کاه دارای دو علات اسات، در آن بشار بان عمااره را  5420طبری  -2

دانند، ضحاا با ابان عبااس مالقاات نکارده اسات. توجاه: باه روایات  ضعیف می بسیاری از علما

 طبری سبب نزول آیه ذکر نشده است و در آن آمده که ابن عباس در تاویل آیه چنین گفت.

ابوجعفر محمد بان جریار طباری، جاامع البیاان عان تأویال آی القارآن، مشاهور باه تفسایر طباری،  -3

 .780، ص 5، بیروت، ج ةبیانتشارات دار الیقافیة العر

از ساوى خادا  -[ باا آناان اسات تصادیق كنناده آنچاه ]از كتابهااى آسامانى -و چون كتاابى»ترجمه:  - 4

جساتند، چاون آنچاه  [  یش از این ]به همین خاطر[ بر كافران  یروزى مى برایشان آمد و ]با این ه

 .«خدا بر كافران بادشناختند به آنان رسید، آن را ان ار كردند،  س نفرین  را كه مى
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﴿   

   

﴾ .نازل شد 

روایت کرده  با: ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -07

ل به بعثت خاتم األنبیاء و استدعا از محضر الهی به است:  یش از اسالم، یهود با توس

جستند.  بر قبایل اوس و خزرج ]که عموماً کافر بودند[  یروزی می حق محمد 

هنگامی که  روردگار متعال نبی خود را از میان عرب برانگیوت، یهود کفر ورزید 

ن براء و داشت انکار کرد. معاذ بن جبل، بشر ب و صفات او را که همیشه بیان می

بترسید و مسلمان شوید، زیرا  داود بن سلمه به آنان گفتند: ای گروة یهود، از خدا 

به واسطة بعثت محمد نصرت و  یروزی  –که اهل شرا بودیم  –شما بر ما 

کردید.  ها می دادید و  یرامون صفات او بحث طلبیدید و به ما از بعثت او خبر می می

ان بنی نضیر در  اسخ گفت: حجتی آشکار و روشن سالم بن مشکم یکی از دانشمند

شدیم.  برای ما نیاورده که او را بشناسیم و او آن کسی نیست که ما به شما یادآور می

    ﴿ س آیة 

 ﴾... .نازل شد 

    ﴿: 94اسباب نزول آیة 

    
    

    

 ﴾ 
گفت به جز  یروان یهودیت  ابن جریر از ابوعالیه روایت کرده است: یهود می -04

  ﴿شود.  س خدا در این مقام آیة  هیچکس داخل بهشت نمی

    

  ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

    ﴿: 98 – 97اسباب نزول آیة 

   
    

    
   

﴾. 
است: عبدهللا بن سالم در مزرعه مشغول  روایت کرده بواری از انس  -01

به مدینه آگاه شد و نزد سرور کائنات شتافت  چیدن میوه بود و از آمدن رسول خدا 

                                           
بگو: اگر ساراى آخارت »ترجمه آیه:  از ابوعالیه به قسم مرسل روایت کرده است. 5176طبری  -1

 .«وی ه شماست، اگر راستگویید، آرزوى مر  كنید -بى دیگر مردم -در نزد خداوند
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ها آگاه   رسم که به جز  یامبران هیچکس از آن و گفت: در بارة سه چیز از تو می

رزند نیست. نوستین نشانة قیامت چیست؟ اولین طعام اهل بهشت کدام است؟ چه چیز ف

مرا از  سازد؟ رسول خدا گفت: چند لحظه  یش جبرئیل  را شبیه  در و مادرش می

این چیزها آگاه ساخت. عبدهللا بن سالم  رسید: جبرئیل!  یامبر گفت: آری، عبدهللا بن 

ای که با یهود دشمنی دارد جبرئیل است.  یامبر اکرم آیة  سالم گفت: یگانه فرشته

﴿     

   ﴾  را

قراءت کرد
(1)

. 

سالم ابن حجر در فتح الباریشیخ اإل
(2)

گفته است: اسلوب نوستن بیانگر این اسات  

 آیه را در جواب یهود خوانده است و این دلیل نازول آیاه در آن هنگاام که رسول هللا 

ست. در باة سبب نزول این آیه قصة دیگری گوید: این سون مورد اعتماد ا نیست و می

 غیر از قصة عبدهللا بن سالم به روایت صحیح آمده است:

بَیاار از اباان  -06 احمااد، ترمااذی و نسااائی از طریااق ب َکیاار باان شااهاب از سااعید باان ج 

آمدنااد و گفتنااد: ای  روایاات کاارده انااد: گروهاای از یهااود ناازد رسااول هللا  بعباااس 

هاا آگااه کنای تاو  کنیم، اگر ما را از  اسخ آن مسأله را مطرح میابوالقاسم! ما با تو  نج 

هاا تعهاد و  کنیم،  اس  یاامبر از آن را  یامبر خدا خاواهیم دانسات، ]و از تاو  یاروی مای

از فرزنادان خاویش تعهاد مؤکاد الهای گرفتاه باود،   یمان گرفت همانگونه که یعقوب 

کنیم  گاوییم و باه آن تعهاد مای آنچه ما میآنگاه که گفتند: هللا علی ما نقول وکیل: خدا بر 

وکیل و نابر است.  یامبر گفت: اکنون سؤاالت خویش را ارائه دهید[
(3)

. یهودیاان در 

بارة این مسائل از سرور کائنات سؤال کردند: اسرائیل چه چیزهایی را بر خود حارام 

بنای کرده بود؟ ]فرمود: چون مر  عرق النساء داشات، تنهاا بعضای از محصاوالت ل

خواباد، اماا  به مزاج او سازگار بود. گفتند:[ عالیم نبوت چیست؟ ]فرماود: چشامش می

قلب او بیدار است.  رسیدند:[ زنان چگونه و به چه حالات  سار و باه چاه حالات دختار 

تر باود  رساد، اگار منای مارد قاوی زایند؟ ]فرمود: منی مرد و منی زن که به هام می می

ها در بارة رعد و آواز  شود[ آن ر بود فرزند دختر میت فرزند  سر و اگر منی زن قوی

ها را چاه کسای  مهیبش سؤال کردند و نیز  رسیدند فرشتة وحی کیست و اخباار آسامان

آورد؟ حتاای گفتنااد: بااه مااا بگااو دوساات و همصاابحت تااو از جمااع فرشااتگان  برایاات ماای

سات و  یاام ای کاه دشامن ما کیست؟  یامبر گفت: جبرئیل. گفتند: جبرئیل! همان فرشاته

                                           
 50 «تفسایر»، نساائی در 075و  528/  7، احمد 4482و  7978و  7709صحیح است، بواری  -1

 از انس به کلمات متفاوت روایت کرده اند. 108/  0 «دالئل»و بیهقی در 

2- 8  /566. 

 .0717مسند احمد حدیث  -3
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آور نیکی و بوشاش، سرسابزی  آورد اگر میکائیل را که  یام جنگ، کشتار و عذاب می

گفتی بهتر بود.  س این آیه نازل شد و باران است می
(1)

. 

خود و ابن جریر از طریق شعبی روایت کرده  «مسند»اسحاق بن راهویه در  -07

شنید  های از تورات را می رفت و بحث به نزد یهود می اند: گاه گاه عمر بن خطاب 

گوید: روزی  یامبر از  کرد. فاروق اعظم می و از شباهت تورات با قرآن تعجب می

دانید که این مرد  دهم آیا می گذشت به یهودیان گفتم: شما را به خدا سوگند می آنجا می

دانیم که او رسول خداست.  ها گفت: بلی، یقین می فرستادة خداست؟ دانشمندترین آن

ای که  یام آسمانی را  کنید، گفتند: از او  رسیدیم فرشته تم:  س چرا از او  یروی نمیگف

آورد کیست؟ او دشمن ما جبرئیل را که سوتی، دشواری، ناگواری، جنگ و  به تو می

کند یادآور شد. گفتم:  س از بین فرشتگان دوست شما کیست؟  هالکت را نازل می

آورد. گفتم: منزلت این دو در  و رحمت را فرود می گفتند: میکائیل که باران، نیکویی

نزد  روردگارشان چگونه است؟ گفتند: یکی جانب راست و دیگری جانب چپ خدا 

دشمنی کند  جایز نیست که با میکائیل  قرار دارد. گفتم:  س بنابراین برای جبرئیل

بنابراین، من و هم برای میکائیل جایز نیست که به دشمنان جبرئیل سازگاری نماید. 

دهم که جبرئیل و میکائیل و  روردگار این دو با هرکه صلح و  به یقین شهادت می

آیند و با هرکه در جنگ باشند و  شان با او از در صلح و آشتی می آشتی کنند همه

دشمنی کنند همه به طور یکسان با او درجنگند. ساس به سوی  یامبر حرکت کردم و 

ش کنم، چون به نزدش رسیدم. گفت: آیا از آیاتی که برایم خواستم که از جریان آگاه

نازل گردید آگاهت کنم؟ گفتم: ای رسول خدا من مشتاق شنیدن کالم آسمانی هستم، 

    ﴿ س 

   
    

    
   

     
  

    

  ﴾2،  .را قراءت کرد

                                           
 ةعشر»و نسائی در  7557، ترمذی 074/  5این حدیث با طریق و شواهدش صحیح است. احمد  -1

ر باان از بکیاار باان شااهاب روایاات کاارده انااد. اسااناد آن ضااعیف اساات بااه خاااطر بکیاا 592 «النساااء

/  6 «دالیال»و بیهقای در  5628واهد اسات. طباری شهاب که مجهول است، اماا حادیث دارای شا

از طریااق شااهر بنحوشااب از اباان عباااس بااه همااین معناای روایاات کاارده انااد، اسااناد آن حساان  066

 است.

تصادیق  -[ را باه ح ام خادا [ او آن ]قرآن بگو: هر كس كه دشمن جبرئیل باشد ]چه باه»ترجمه:  - 2

كساى كاه  .بار دل تاو ناازل كارده اسات -ده آنچه  یش از آن است و رهنما و نوید دهنده مؤمنانكنن
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رسول خدا! قسم به ذات یکتا از نزد یهود به همین عزم برخاستم تا نزد شما ای  گفتم:

را که بین من و یهود صورت گرفت به عر  شما برسانم، اینک آمده گفتگویی 

دریافتم که وحی الهی بر من سبقت گرفته است. اسناد این حدیث به شعبی درست 

را ندیده است، اما او عمر 
(1)

. 

این حدیث از ابن ابو شیبه و ابن ابو حاتم از طریق دیگر از شعبی روایت  -08

کرده اند
(2)

. 

طریق سدی از عمر روایت کرده است و ابن جریر از -09
(3)

. 

روایت کرده است و از طریق قتاده از عمر  -72
(4)

. 

 و این دو حدیث نیز منقطع هستند.

ا: ابن ابوحاتم از طریق دیگر از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرده  -75

ا کند ب برخورد و گفت: جبرئیل که دوست شما و او را یاد می است: یهودی با عمر 

ما دشمن است. عمر فاروق گفت: هرکس دشمن خدا، فرشتگان،  یامبران، جبرئیل و 

نازل  میکائیل باشد خدا دشمن اوست. ابن ابی لیلی گفته است: این آیه به زبان عمر 

گردیده است
(5)

. 

سازند ها طرقی اند که یکدیگر را قوی می این
(6)

. 

رند که سبب نزول این آیه همین ابن جریر نقل کرده است که اهل علم همه قبول دا

است
(7)

را  . ]اهل علم متفقند بر این که این آیه در جواب بنی اسرائیل که جبرئیل 

دانستند نازل شده است، اما اختالف بر  را دوست خویش می دشمن خود و میکائیل 

سر این است که چه چیز سبب بیان این نظر از سوی یهود شده است، بعضی از علما 

ند که یهود هنگام منابره با رسول خدا در امر نبوت این سون را گفت و بعض معتقد

در بارة رسول هللا این سون را یاد کردند[ هنگام منابره با عمر  :گویند دیگر می
(8)

. 

                                                                                                             
[ خادا دشامن كاافران  دشمن خدا و فرشتگان او و رسوالنش و جبرئیل و می ائیال باشاد، ]بداناد كاه

 .«است
و  5650و  5655اسات، طباری  7174 «مطالاب عالیاه»اسحاق در مسند خود آورده چنانچاه در  -1

بی عمار را ندیاده از طریق شعبی روایت کرده اند. این حدیث مرسل اسات، زیارا شاع 42دی واح

 گوید: مرسل و سند آن صحیح است. می «مطالب عالیه»است. و حافظ در 

هااای آن ثقااه امااا حاادیث مرساال  روایاات کاارده انااد راوی 5657و طبااری  081/  54اباان ابااو شاایبه  -2

 است.

 ل روایت کرده است.از سدی به طور مرس 5656طبری  -3

 از قتاده روایت کرده و این هم مثل سابقش است. 5657طبری  -4

 با سندش از ابن ابولیلی ذکر و به ابن ابوحاتم نسبت کرده است. 725 – 722/  5ابن کثیر  -5

اناد کاه یکادیگر هاا طرقای  این»گرفته حتی عبارت  «فتح الباری»مؤلف تمام روایات سابقه را از  -6

 .«کنند می را تقویت

 .476/  5تفسیر طبری،  -7

 .475، ص 5تفسیر طبری، همان منبع، ج  -8
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  ﴿: 522 – 99اسباب نزول آیة 

     
    

﴾1. 
روایت کرده است: ابن  بابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -70

گفت: ای محمد، چیزی که برای ما قابل فهم و شناخت باشد  صوریا به نبی کریم 

ای، و خدا همراة تو نشانة آشکاری برای اثبات رسالتت نفرستاده است.  س  نیاورده

   ﴿خدا آیة 

 ﴾...  را نازل کرد. هنگامی که رسول

مبنی بر این که هرگاه  –هللا مبعوث گردید و تعهد و  یمانی را که یهود سارده بود 

یادآور شد، مالک بن صیف گفت: سوگند  –مبعوث گردد، به او ایمان بیاورند  محمد 

تصدیق نبوت محمد هیچ تعهدی نسارده ایم و در این باره  به خدا که ما در بارة تأیید و

 ﴿هیچ  یمانی نبسته ایم.  س آیة 

﴾... نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 520اسباب نزول آیة 

    
    
   
   
    

   
     

     
     

    
    
     

     
    

    
     

     

                                           
ایاام و جااز باادكاران بااه آن ان ااار  هااایى روشاان بااه تااو نااازل كاارده و بااه یقااین نشااانه»ترجمااه:  - 1

 .«ورزند نمى

از ابان اساحاق از محماد بان ابومحماد روایات کارده ایان محماد مجهاول و  5645و  5642طبری  -2

 یف است.اسناد ضع
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   ﴾1. 
ا: ابن جریر از شهر بن حوشب روایت کرده است: یهودیان گفتند: ببینید  -77

داند، مگر  آمیزد و سلیمان را از انبیای الهی می چگونه محمد حق و باطل را به هم می

شد.  س آیة  سلیمان ساحری نبود که سوار باد می

﴿   

﴾... نازل شد
(2)

. 

ابن ابوحاتم از ابوعالیه روایت کرده است: یهود زمانی از نبی کریم در بارة  -74

مسائلی از تورات سؤال کرد، هیچ سؤالی را از تورات با او مطرح نکردند، مگر این 

که خدا جواب آن را به  یامبر وحی کرد. و سرور کائنات همواره بر حرکات 

های آنان را جواب درست  انة آنان غالب شد. چون دیدند که  یامبر تمام  رسشخصم

گوید، به یکدیگر گفتند: او به تورات از ما عالمتر است.  س راة دیگر خصومت و  می

ها نمودند. خدا آیة  ستیز را  یش گرفتند و راجع به سحر و ساحری از او  رسش

﴿   

﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 524اسباب نزول آیة 

    
  

   

  ﴾4. 

                                           
خواندناد،  یاروى كردناد. سالیمان  و از آنچه شیاطین در ]عهد[ فرمانروایى سالیمان ماى»ترجمه:  - 1

آموختناد. و ]نیاز از[ آنچاه در بابال بار  كفر نورزید بل ه شیاطین كفر ورزیدند. به مردم جادو ماى

و[ [ باااه هااایچ كساااى ]جااااد دو فرشاااته، هااااروت و مااااروت فااارو فرساااتاده شاااد. و ]آن دو فرشاااته

[ آزمونى هساتیم.  اس ]باا باه كاارگیرى جاادو[ كاافر  گفتند: ما تنها ]مایه آموختند مگر آن ه مى نمى

آموزناااد كاااه باااا آن بااین شاااوص و همسااارش جااادایى  [ از آن دو چیااازى مااى مشااو. آن گااااه ]ماااردم

اندازنااد. و آنااان بااا آن بااه كسااى زیااان رسااان نبودنااد مگاار بااه اراده خداونااد. و آنچااه را كااه  مااى

اناد كاه هار كاس  بوشاید و باه راساتى دانساته رساند و به آنان سود نمى وختند به آنان زیان مىآم مى

دانستند، بد چیزى اسات آنچاه خودشاان را  اى ندارد و اگر مى خریدارش باشد در آخرت هیچ بهره

 «[ آن فروختند به ]بهاى

 از شهر روایت کرده و این ضعیف است. 5669طبری  -2

 به ابن جریر و ابن ابوحاتم نسابت داده اسات. محقاق در طباری 587/  5 «نثورمد ر ال»مؤلف در  -3

 726/  5و همچنان ابان کثیار  به همین عبارت دیده که از ربیع روایت شده نه از ابوعالیه 5612

 این حدیث را به ربیع بن انس نسبت داده است.

[ گاوش فرادهیاد  و ]به خوبى «ظرناان»[ بگویید:  و ]بل ه «راعنا»اى مؤمنان، مگویید: »ترجمه:  - 4

 .«[ دارند و كافران عذابى دردناه ]در  یش
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ا: ابن منذر از سدی روایت کرده است: دو نفر از یهود، مالک بن صیف و  -71

گفتند:  می آمدند در اثنای صحبت با او  ید هرگاه به دیدار رسول هللا میفاعه بن ز

راعنا سمعک واسمع غیر مسمع: ]راعنا به زبان عربی فعل امر است از مادة رعایت 

یعنی مراعات حال ما را بکن، سونان ما را به دقت بشنو و این کلمه به لفظ یهود 

هل کتاب این کلمات را برای ستایش و دشنام و استهزاء است[ مسلمانان  نداشتند ا

برند،  س آنان نیز به سرور کائنات این اصطالح را  بزرگداشت انبیای خود به کار می

  ﴿گفتند. در این مقام آیة  می

    
  

﴾ .نازل شد 

از طریق سدیی صغیر از کلبی از ابوصالح از ابن عباس  «دالئل»ابونعیم در  -76

ها این جمله را در  روایت کرده است: جملة راعنا در زبان یهود دشنام قبیح است ]آن

بردند[ خفا بر رسول هللا به کار می
(1)

چون شنیدند که اصحاب رسول هللا این جمله را  

ن آیه نازل شد. سعد بن معاذ این گویند بین خود خندیدند.  س ای می خطاب به او 

ها گفت: ای دشمنان خدا! اگر این سون را بعد از این از زبان  قضیه را شنید و به آن

برم یکی از شما بشنوم سرش را می
(2)

. 

]راعنا: ارعنا سمعک ای اسمع منا ونسمع منک: به مطالب ما گوش بده تا 

مش سون بگو تا بتوانیم های خویش را مطرح نمایم و به آرا سؤاالت و خواسته

رساند.  مطالبت را خوب درا کنیم. در زبان یهود راعنا مفهوم استهزا و دشنام را می

ای از زبان یهود با مفهوم استهزاء و  چون راعنای عربی با مفهوم صحیح با کلمه

دشنام در لفظ برابر بود، خدا مسلمانان را از ذکر آن در برابر رسول هللا منع کرد[
(3)

. 

گفت: ارعنی  ا: ابن جریر از ضحاا روایت کرده است: شوصی می -77

سمعک یعنی به مطالب من به تأنی گوش بده ]اما منظور آن استهزاء و دشنام بود[ 

 س این آیه نازل شد
(4)

. 

ای از یهود خطاب به رسول خدا  ا: و از عطیه روایت کرده است: عده -78

را بکن و سونان ما را به دقت بشنو، اما  گفتند: ارعنا سمعک یعنی رعایت حال ما می

که از مفهوم دیگر آن  –منظورشان استهزا و دشنام بود، حتی برخی از مسلمانان هم 

                                           
 .748، ص 5ابوالفضل محمود األلوسی، تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج  -1

اساانادش جااداً ضااعیف اساات. محمااد باان مااروان ساادیی صااغیر و شااویش متااروا و مااتهم هسااتند و  -2

 596/  5 «د ر المنثاور»ن لفظ و اسناد ندیده و در به ای «دالئل»ابوصالح ضعیف است. محقق در 

از موساای باان عباادالرحمن از اباان  6ح44/  5هاام بااه همااین عبااارت بااه او نساابت نکاارده. ابااونعیم 

جریج از عطاء از ابن عباس باه هماین معنای روایات کارده و در آن نازول آیاه نیسات و اساناد آن 

 است.جداً ضعیف است به خاطر این که موسی متروا و متهم 

 .476، ص 5تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج  -3

 از ضحاا به طور مرسل روایت کرده است. 5772طبری  -4
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این کلمات را به کار بردند. این عمل آنان در  یشگاة خدا نا سند آمد.  –خبر بودند  بی

این آیه نازل شد
(1)

. 

گفتند: راعنا سمعک یعنی به ما  میای  ا: و از قتاده روایت کرده است: عده -79

مهلت بده تا سؤاالت خود را مطرح کنیم و مطالب را به آرامی بیان کن تا به معنی آن 

بردند.  آمدند مثل این کلمات را به کار می بهتر  ی ببریم. یهود هم که نزد  یامبر می

آیه نازل  رساند. این چون در زبان ایشان کلمة راعنا مفهوم استهزا و دشنام را می

شد
(2)

. 

ای است که انصار در جاهلیت به کار  و از عطاء روایت کرده است: این کلمه -42

بردند. بنابراین آیه نازل شد می
(3)

. 

کردند،  و از ابوعالیه روایت کرده است: اعراب وقتی با یکدیگر صحبت می -45

های  خواستهها و  گفتند: ارعنی سمعک یعنی مطالبم را به خوبی بشنو تا  رسش می

خویش را مطرح نمایم و آهسته سون بگو تا مطالب را بهتر درا کنم. چون این جمله 

ها را از گفتن این  رساند اسالم مسلمان در زبان یهود معنی استهزا و دشنام را می

سون نهی کرد
(4)

. 

    ﴿: 526اسباب نزول آیة 

    
     

     

  ﴾5. 
روایت کرده است: گاهی  با: ابن ابوحاتم از طریق عکرمه از ابن عباس  -40

کرد.  س خدای  آمد و  یامبر آن را روز فراموش می شب وحی می برای رسول خدا 

بزر  این آیه را نازل کرد
(6)

. 

شد  ای از قرآن مجید به خاطر آیة دیگر منسوخ می ]از قتاده روایت کرده است: آیه

کرد آیة منسوخ  وقتی  یامبر یک آیه و یا بیشتر از یک آیة ناسخ را که قراءت می

شد[ برداشته و فراموش می
(7)

. 

                                           
 از عطیة عوفی روایت کرده، این حدیث مرسل و عطیه ضعیف است. 5770طبری  -1

 از قتاده بن شکل مرسل روایت کرده. 5777طبری  -2

 رسل است.روایت کرده، این حدیث م 5778 – 5776طبری  -3

 وهللا اعلم. –به قسم مرسل روایت کرده، اما این روایات به مجموع قوی هستند  5779طبری  -4

[  اى را كه نسخ كنیم یاا آن را فارو گاذاریم، بهتار از آن یاا مانناد آن را ]در میاان هر آیه»ترجمه:  - 5

 .«اى كه خدا بر هر كارى تواناست؟ آوریم. آیا ندانسته

از طریاق  772/  5 «تفسایر ابان کثیار»ن ابوحااتم روایات کارده چنانچاه در . اباجداً ضعیف اسات -6

شود مگار باه روایات  حجاج جزری آمده، حجاج بن تمیم متروا است و مانند این سبب ثابت نمی

 ثقات.

 .476، ص 5تفسیر طبری، همان منبع، ج  -7
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   ﴿: 529 – 528اسباب نزول آیة 

   
      

   
    

﴾1. 
کند:  روایت می با: ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -47

گفتند: ای محمد، برای ما از آسمان  رافع بن حریمله و وهب بن زید به رسول هللا 

ی ما نهرهای جاری کن تا از تو  یروی کرده اربیاور که بووانیم و یا ب ابیکت

   ﴿تصدیقت نماییم.  س کردگار 

   
      

   
    

﴾  نازل کرد. حیی بن اخطب و ابو یاسر بن اخطب از جملة را

کردند، زیرا خدا به عرب  ترین یهودیانی بودند که به عرب حسادت می سرسوت

ساختن  را از میان آنان برگزیده بود. این دو برای منحرف برتری داده و رسول هللا 

 ﴿شان آیة کوشیدند.  س خدا در بارة ای مردم از اسالم تا آخرین توان خود می

   ﴾...  را نازل

کرد
(2)

. 

خواست  ا: ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: قریش از رسول هللا  -44

فرمود: این کار شدنی  کوة صفا را برایشان به کوهی از طال تبدیل کند.  یامبر 

ما مانند مائدة بنی اسرائیل است، اما اگر بازهم مسلمان نشدید این معجزه برای ش

 ﴿گردد.  س قریش از این درخواست منصرف شد. خدای متعال آیة  می

   

﴾... را نازل کرد
(3)

. 

                                           
ن كاه  ایش از ایان از موساى [ درخواسات كنیاد چناا خواهید از  یامبرتاان ]چیازى آیا مى»ترجمه:  - 1

[ ایمان جایگزین كند. حقّا كاه راه راسات را گام كارده  درخواست شد؟ و كسى كه كفر را به ]جاى

 .«است

از طریق محمد بن اسحاق از محماد بان ابومحماد از ساعید بان جبیار یاا عکرماه  5782در طبری  -2

 آمده، شیخ ابن اسحاق مجهول است.

از دو طریاااق از مجاهاااد  5781 – 5787و طباااری  86 – 81/  5« تفسااایر مجاهاااد»همااادانی در  -3

 روایت کرده اند.
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خواست که خدا را به نزد  و از سدی روایت کرده است: عرب از محمد  -41

 س این آیه نازل گردیدایشان بیاورد تا او را آشکار مشاهده کنند، 
(1)

. 

ا: و از ابوعالیه روایت کرده است: شوصی گفت: ای رسول خدا، کاش  -46

کفارة گناهان ما مانند کفارة معاصی بنی اسرائیل بود. نبی کریم گفت: آنچه که خدا به 

شد  شما عطا فرموده خوبتر است، زیرا اگر یکی از بنی اسرائیل مرتکب گناهی می

کرد  یافت، کفاره را هم که ادا می اش روی در منزل خویش نوشته می آن را با کفاره

کرد در آخرت ذلیل و  شیمان  در دنیا رسوا و شرمنده می شد و اگر کفاره را ادا نمی

بر شما مقرر داشته از آن نیکوتر است. خدا فرموده است:  گشت  س آنچه خدا  می

﴿     

﴾...  :و هر كس كه بدى كند یا بر خویشتن ستم »( 552)نساء

فارة گناهانی قرار و نمازهای  نجگانه در هر روز و نماز جمعه را ک «...روا دارد،

 ﴿زند. آیة  روز و هفته از شما سر می داده که در طول

   

﴾... نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 557 اسباب نزول آیة

    
   

    
    

     
     

   

   ﴾3. 
روایت کرده است:  بابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -47

روزی مسیحیان نجران نزد رسول هللا آمدند و اتفاقاً دانشمندان یهود نیز در آنجا 

زیمه گفت: آیین ای درگرفت. رافع بن خ ها و مسیحیان منازعه حضور یافتند. بین آن

و کتاب او انجیل را انکار کرد. مردی از  شما  ایه و اساسی ندارد. و نبوت عیسی 

اهل نجران در  اسخ او به یهودیان گفت: آیین شما  ایه و اساس ندارد. و نبوت موسی 

  را تکذیب و کتاب تورات را انکار نمود. در این باره آیة﴿ 

                                           
 .5780طبری  -1

 این حدیث مرسل است. 5786طبری  -2

و مسایحیان گفتناد:  «[ نیساتند وردار ]از[ هایچ ]حقیقتاىمسایحیان برخا»یهودیاان گفتناد: »ترجمه:  - 3

[  [ آناااان كتااااب ]آسااامانى ]هماااه. حاااال آن اااه «[ نیساااتند وردار ]از[ هااایچ ]حقیقتاااىیهودیاااان برخااا»

[ مانناد ساون آناان گفتناد، خداوناد  دانند ]سونى [ نمى خوانند. همچنین كسانى كه ]از حّق چیزى مى

 .«كند كردند، بین آنان داورى مى [ آنچه كه در آن اختالف مى روز قیامت در ]باره
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 ﴾... نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 554اسباب نزول آیة 

     
    

    
     

     
    

  ﴾2. 
ابن ابوحاتم از طریق مذکور روایت کرده است: قریش رسول خدا را از ادای  -48

 ﴿نماز در مسجد حرام و نزدیک کعبه منع کرد.  س آیة 

    

...﴾ نازل شد
(3)

. 

د روایت کرده است: روز حدیبیه هنگامی که مشرکان و ابن جریر از ابن زی -49

رسول خدا را از دخول به مکه مانع شدند این ایه نازل گردید
(4)

. 

  ﴿: 551اسباب نزول آیة 

   
      

   ﴾5
. 

در  روایت کرده اند: رسول هللا  بو نسائی از ابن عمر مسلم، ترمذی  -12

مسیر حرکت از مکه به سوی مدینه به هر سمت و جهتی که شتر سواریش در حرکت 

 ﴿کرد.  س ابن عمر  بود نماز نافله را ادا می

 ﴾  را قراءت کرد

و گفت: این آیه در همین باره نازل گردیده است
(6)

. 

                                           
کاارده و شاایخ اباان  از اباان اسااحاق از محمااد باان ابومحمااد بااه همااین عبااارت روایاات 5857طبااری  -1

 اسحاق مجهول است.

[ آن اه ناام  و چه كسى ستم ارتر از كسى است كه ]مردم را[ از مسجدهاى خدا از ]بایم»ترجمه:  - 2

خدا در آنها یاد شود، باز دارد و در ویرانى آنها ب وشد؟ ایان گاروه را نسازد كاه جاز هراساان باه 

 .«[ دارند آخرت عذابى بزر  ]در  یش [ و در مساجد در آیند. آنان در دنیا خفّت ]و خوارى

  یشتر گذشت. -3

 از ابن زید که نامش عبدالرحمن بن زید بن اسلم است روایت کرده. 5808طبری  -4

مشرق و مغرب از آن خداست.  س به هر كجاا كاه روى آوریاد، همانجاا قبلاه خداسات. »ترجمه:  - 5

 .«حقّا كه خدا فراخ نعمت داناست

، نساائی 5004، ابوداود 722، مسلم 5296، بواری 66/  0، احمد 515/  5صحیح است، مالک  -6

 از ابن عمر روایت کرده اند. 0405و ابن حبان  072، ابن جارود 047/  5
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 ﴿حاکم از ابن عمر روایت کرده است: خدای بزر   -15

   ﴾ نازل کرده است  را

که به هر سمت شتر سواریت روان بود به همان جهت نماز نافله )مستحبی( را ادا 

گوید: این حدیث به شرط مسلم صحیح است کن، حاکم می
(1)

. 

وی اسناد است که در شان نزول این آیه آمده است و ترین روایت از ر این صحیح

گروهی به آن اعتماد کرده اند، اما در این حدیث به صراحت بیان نشده که سبب نزول 

 آیه همین چیزی است، بلکه گفته شده در بارة ادای نماز نافله فرستاده شده است.

روایت  باس ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق علی بن ابوطلحه از ابن عب -10

به مدینه هجرت کرد خدای عزوجل به او امر فرمود  کرده اند: وقتی که رسول هللا 

 که به سوی بیت المقدس نماز بوواند، یهود از این بابت شادمان شد. رسول اکرم 

را بیشتر  بیش از ده ماه رو به سوی بیت المقدس نماز خواند، اما قبلة ابراهیم 

کرد و منتظر رسیدن وحی آسمانی بود.  س خدا  ا میدوست داشت و همواره دع

﴿  ﴾ « روی

( را نازل کرد. یهودیان ایراد گرفتند 544)بقره:  «مسجدالحرام کنیدخود را به سوی 

خواندند برگرداند.  س  ای که به سوی آن نماز می و گفتند: چه چیز مسلمانان را از قبله

  ﴿خدا آیة 

﴾  :و  (540)بقره﴿ 

   ﴾  .را نازل کرده

کند،  س باید به آن اعتماد  اسناد این روایت قوی است، و معنی نیز آن را مساعدت می

 کرد.

 یه روایات ضعیف دیگر هم وجود دارد:در بارة شان نزول این آ

اجه و دار قطنی از طریق اشعث سمان از عاصم بن عبدهللا بن ترمذی، ابن م -17

در  عامر بن ربیعه از  درش روایت کرده اند: در یک شب تاریک با رسول خدا 

دانستیم که قبله کدام سمت است، هرکس روبروی خود نماز خواند  بودیم و نمیسفر 

کردیم.  س ]و در آن قسمت نشانه گذاشت[ چون صبح شد به رسول خدا یادآوری 

   ﴿خدای عزوجل 

 ﴾ گوید: این حدیث غریب  را نازل گردانید. ترمذی می

شود است و اشعث در حدیث ضعیف گفته می
(2)

. 

                                           
روایاات کاارده انااد، حاااکم ایاان را بااه شاارط مساالم  006/  0و حاااکم  5840صااحیح اساات، طبااری  -1

 داند و ذهبی هم با وی موافق است. صحیح می

، 5841و  5847، طبااری 070/  5قطناای ، دار 5541، طیالساای 502ه ، اباان ماجاا741ترمااذی  -2

همااه از عاصاام باان عباادهللا از  55/  0، بیهقاای 579/  5، ابااونعیم 18 «اسااباب ناازول»واحاادی در 

گویاد: اساناد ایان حادیث قاوی  عبدهللا بن عاامر بان ربیعاه از  ادرش روایات کارده اناد. ترماذی می
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روایت کرده  قطنی و ابن مردویه از طریق عرزمی از عطاء از جابر دار  -14

که من هم شامل آن بودم، به یکی از  ای سااة اسالم را دسته اند: رسول خدا 

های جنگ فرستاد. هوا تاریک شد و ندانستیم قبله کدام طرف است، گروهی از  میدان

همراهان ما گفتند: ما قبله را یافتیم که جانب شمال است به آن سو نماز خواندند و به 

 عالمت نشانه چند خط کشیدند. گروهی دیگر گفتند: قبله جانب جنوب است نماز

خواندند و چند خط نشانه گذاشتند. چون صبح شد و آفتاب طلوع کرد، معلوم شد که 

خطوط به سوی قبله نبوده است. وقتی از سفر بازگشتیم از  یامبر خدا  رسیدیم آن 

 ﴿بزرگوار سکوت کرد. و خدای عزوجل آیة 

 ﴾...  را نازل

کرد
(1)

. 

روایت کرده  بز طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس ا: ابن مردویه ا -11

های جهاد اعزام داشت. ناگاه هوا ابری شد. و  است:  یامبر سااهی را به یکی از میدان

ها قبله را نیافتند، اما نماز را ادا کردند. بعد از این که هوا آفتابی شد معلوم شد که  آن

رسیدند موضوع را بیان  کریم به سوی قبله نماز نووانده اند. چون حضور نبی 

  ﴿کردند.  س خدای عزوجل آیة 

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

کند:  یامبر خطاب به یاران خود فرمود:  از قتاده روایت می ابن جریر -16

ای رسول  ة او را ادا کنید، گفتند:زبرادرتان نجاشی از جهان درگذشت شما نماز جنا

 ﴿خدا! برای شوصی نامسلمان نماز جنازه بووانیم. بنابراین، خدا آیة 

    

 ﴾  :( را نازل کرد. گفتند: او به 599)آل عمران

  ﴿خواند.  س خدا آیة  سوی قبله نماز نمی

                                                                                                             
شود. این حدیث دارای تابع است که ]ابوداود[ طیالسای از عمارو  ینیست و اشعث ضعیف گفته م

 بن قیس روایت کرده. علت حدیث عاصم بن عبیدهللا است، زیرا ابن عربی او را ضعیف گفته.

و  17 «اسااباب ناازول»، واحاادی در 026/  5، حاااکم 070/  5دارای شاااهد اساات کااه دارالقطناای  -1

ه اند. این اسناد به جهت محمد بن ساالم ابوساهل ضاعیف از جابر روایت کرد 50 – 52/  0بیهقی 

داند. این حدیث دارای تابع هم  است به همین سبب ذهبی در تلویص این حدیث را دارای علت می

از عباادالمالک عرزماای روایاات کاارده انااد، عرزماای  76/  5و جصاااص  17اساات کااه واحاادی 

ا در مجماوع باه درجاة حسان یاا ها متروا است. از چناد طریاق واهای دیگار هام آماده. ممکان این

باه تواریج  567/  5 «تفسایر ابان کثیار». شرح بیشتر ایان موضاوع را باه نزدیک به حسن برسند

 محقق نگاه کنید.

 ائب کلبی متهم به کذب و شیخ او ضعیف است.ناد این جداً ضعیف است، محمد بن ساس -2
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﴾  را نازل کرد
(1)

این حدیث غریب، مرسل و یا . 

 معضل است.

 ﴿ا: ابن جریر از مجاهد روایت کرده: وقتی که  -17

 ﴾  :( نازل شد. گفتند: به کدام سو 62)غافر

   ﴿دعا کنیم.  س خدا 

 ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 558اسباب نزول آیة 

    
     
     

   
    

   

﴾3. 
روایت  با عکرمه از ابن عباس ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق سعید ی -18

کنی،  کرده اند: رافع بن حریمله به رسول خدا گفت: اگر همانطوری که ادعا می

فرستادة خدا باشی از او بوواه با ما صحبت کند تا سونان او را بشنویم، در این باره 

 ...﴾   ﴿خدا آیة 

را نازل کرد
(4)

. 

  ﴿: 559اسباب نزول آیة 

    
    

 ﴾5. 
عبدالرزاق از ثوری از موسی بن عبیده از محمد بن کعب قربی روایت  -19

دانستم  روردگار با  در و مادرم بعد از  فرمود: کاش می کرده است: رسول هللا 

                                           
 ل است.از قتاده روایت کرده و این حدیث مرس 5846ضعیف است. طبری  -1

از ابان جاریج روایات کارده، ایان حادیث مرسال و باین ابان جاریج و  5849ضعیف است. طباری  -2

 مجاهد انقطاع و هم ابن جریج مدلس است.

اى  گوید یا ]چارا[ برایماان معجازه [ با ما سون نمى واسطه و نادانان گفتند: چرا خدا ]بى»ترجمه:  - 3

انند سون آنان گفتند. دلهایشان هماننادى دارد. باه یقاین [ م آید؟ همچنین  یشینیانشان ]هم سونى نمى

 .«[ بیان كردیم كنند، ]به روشنى ها ]ى خود را[ براى گروهى كه یقین مى نشانه

از ابان اسااحاق از محماد بان ابومحمااد روایات کارده و ایاان محماد مجهاول و حاادیث  5864طباری  -4

 ضعیف است.

آور و بایم دهناده فرساتادیم و از تاو دربااره دوزخیاان  به راستى ما تاو را باه حاّق ما ده»ترجمه:  - 5

 .«بازخواست نوواهد شد
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 ﴿ها چه کرده است، طولی نکشید که خدا آیة  آندرگذشت 

  
     

   ﴾  را

 س از آن تا مر ، آنان را یاد نکرد. این حدیث مرسل  نازل کرد. رسول اکرم 

است
(1)

. 

اود از ابوعاصم روایت کرده است: روزی ابن جریر از ابن جریج از د -62

دنیا کجا از ها  دانستم جایگاة  در و مادرم بعد از درگذشت آن  یامبر گفت: کاش می

است.  س این آیه نازل شد. این حدیث هم مرسل است
(2)

. 

   ﴿: 502اسباب نزول آیة 

   
      
     

   
    

       

   ﴾3. 
روایت کرده است: یهود مدینه و نصارای نجران  بثعلبی از ابن عباس  -65

شتند که سرور کائنات به سوی قبلة ایشان نماز بوواند، چون خدای همواره آرزو دا

 شان در  ها دشوار آمد و از تأیید دین کعبه را قبلة مسلمانان قرار داد، این امر بر آن

   ﴿نظر رسول اکرم مأیوس شدند.  س آیة 

  ﴾... .نازل شد 

                                           
از محماد بان کعاب  5878 – 5877و طباری  506 «تفسایر قارآن»ضعیف اسات. عبادالرزاق در  -1

باه وکیاع، سافیان،  029/  5 «د ر المنثاور»مرسال روایات کارده اناد. سایوطی در  قرضی باه قسام

ربازی جاداً ضاعیف  ت داده اسات. در اساناد آن موسای بان عبیادةعبد بن حمید و ابن منذر هم نساب

ذکار  «مجاروحین»و ابن حبان در  «الضعفاء»آمده و عقیلی او را در  «تقریب»است. چنانچه در 

ایان  :گفتاه «در المنثاور»شامارد و سایوطی در  او را ضاعیف می 560/  5کرده اناد. و ابان کثیار 

 یگری هم دارد.حدیث مرسل و اسناد آن ضعیف است. شاهد د

 «در المنثااور»طااور مرساال روایاات کاارده و ساایوطی در از داود باان ابوعاصاام بااه  5879طبااری  -2

دالل کارد. واحادی شود به ایان و ماا قابلش اسات گفته است: اسناد این معضل و ضعیف است و نمی

 بدون اسناد به ابن عباس نسبت کرده  س این متن ضعیف است. 64 «اسباب نزول»این را در 

شوند مگر آن ه از آیاین آناان  یاروى كناى.  هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نمى»ترجمه:  - 3

[ اسات. و اگار  اس از دانشاى كاه باه تاو رسایده اسات از  بگو: هدایت خداسات كاه هادایت ]واقعاى

[ از ]كیفاار[ خاادا هاایچ دوساات و یاااورى  [ آنااان  یااروى كنااى. ]بااراى رهااایى هاااى ]نفسااانى خواسااته

 .«ندارى
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  ﴿: 501اسباب نزول آیة 

   
   

    
   

   
  

  

 ﴾1. 
روایت کرده اند: در سه مورد با  و دیگران از عمر بن خطاب  بواری -60

 روردگارم موافقت کردم. گفتم: ای رسول خدا! کاش از مقام ابراهیم محلی برای 

  ﴿کردیم. بنابراین  ادای نماز انتواب می

  ﴾  نازل شد، گفتم: ای

د و نابکار به حرم  اکیزه و با یکوکار و افرد فاسرسول خدا! اشواص صالح و ن

دادی از مردان  بینند، کاش دستور می تان را می شوند و همسران مت شما داخل میعظ

 وشاندند  س آیة حجاب نازل شد،  یشامدی روی داد که زنان  یامبر  نامحرم روی می

بر شما را طالق گفتم: اگر  یامبه خاطر حسادت و غیرت دور رسول خدا گرد آمدند. 

بدهد ممکن است خدایش کسانی بهتر از شما به او ارزانی فرماید.  س این چنین نازل 

گردید
(2)

. 

 این حدیث از طریق زیاد روایت شده است و از آن جمله است:

طواف  ابن ابوحاتم و ابن مردویه از جابر روایت کرده اند: وقتی  یامبر  -67

 م  در ما ابراهیم اینجاست؟  یامبر گفت: آری، عمر کرد، فاروق اعظم  رسید: مقا می

گفت: آیا این محل را مکان ادای نماز قرار بدهیم؟  س آیة 

﴿   

 ﴾ .نازل شد 

ابن مردویه از طریق عمرو بن میمون از عمر بن خطاب روایت کرده است:  -64

 ت و گفت: ای رسول خدا آیا در مقام خلیل هللا نایستیم؟گذش از مقام ابراهیم  عمر 

                                           
مقااام »[ اماان قاارار دادیاام. و از  و ]حاارم [ را مرجااع مااردم و هنگااامى كااه خانااه ]كعبااه»ترجمااه:  - 1

ام را بااراى طااواف  نمازگاااه برگزینیااد. و بااه ابااراهیم و اسااماعیل وحااى كااردیم كااه خانااه «ابااراهیم

 .«كنندگان و معت فان و ركوع كنندگان سجده گزار  اكیزه گردانید

، نساااائی در 0962و  0919. ترماااذی 4956و  4792و  4487 و 427صاااحیح اسااات. بوااااری  -2

، طحااوی 6896، ابان حباان 44/  0، دارمای 76 – 04/  5، احمد 5229ابن ماجه  58 «تفسیر»

از چند طریاق از حمیاد طویال از اناس  7787 «شرح سنت»و بغوی در  801/  4 «کلالمش»در 

از چناد طریاق دیگار هام رده اسات و از ابن عمر از عمر روایت ک 0799روایت کرده اند. مسلم 

 به تفسیر همین آیه بیان شد. «تفسیر ابن کثیر»آمده که در 
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ایستیم. گفت: آیا در آن جا نماز نووانیم؟ اندا زمانی  رسول خدا گفت: در این مقام می

   ﴿ساری نشده بود که 

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

 یه در حجت الوداع نازل شده.شود که آ از باهر این حدیث و قبل از آن معلوم می

    ﴿: 572اسباب نزول آیة 

    
    

     
   

﴾2. 
 «مهاجر»و  «سلیمه»ادرزادگان خود بر گوید: عبدهللا بن سالم  ابن عیینه می -61

در تورات فرموده است: از نسل  دانید که خدا  را به اسالم دعوت کرد: خوب می

کنم که اسمش احمد است هرکه از او  یروی کند به راة  اسماعیل  یامبری مبعوث می

شود و هرکه به او ایمان نیاورد از نیکی و رحمت  روردگار  راست رفته رستگار می

ورمانده مورد نفرین و لعن قرار خواهد گرفت.  س سلمه مسلمان شد و مهاجر به د

 ایمان نیاورد.  س در این باره این آیه نازل شد.

  ﴿: 571اسباب نزول آیة 

     
    

     

 ﴾3. 
روایت کرده است: ابن  بابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -66

گفت: راستی و رستگاری جز با ما یهودیان نیست، از ما  صوریا به نبی اکرم 

گفتند.   یروی کن تا راة راست را بیابی و هدایت شوی. و نصرانیان نیز اینچنین می

  ﴿ ها  س خدا در بارة آن

   ﴾  را

نازل کرد
(4)

. 

                                           
مؤلف به این مردویه نسابت کارده محقاق باه اساناد آن واقاف نشاده، اماا حادیث قبلای باه ایان شااهد  -1

 است.

اف ند. و تابد، جز كسى كه خود را به سب سرى  و چه كسى از آیین ابراهیم روى بر مى»ترجمه:  - 2

 .«او را در دنیا برگزیدیم و به یقین او در آخرت از شایستگان است

[ گفتند: یهودى یا مسیحى باشاید تاا راه یابیاد. بگاو: ]هرگاز[ بل اه از آیاین  و ]اهل كتاب»ترجمه:  - 3

 .«[ كنیم ابراهیم كه  اكدین غیر مشره بود ] یروى مى

ز محمد بن ابومحمد روایت کرده که شیخ ابان از طریق ابن اسحاق ا 0291ضعیف است. طبری  -4

 اسحاق مجهول است.
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 ﴿: 544 – 540اسباب نزول آیة 

    
    
     

   
     

 ﴾
1
. 

از اسماعیل بن ابوخالد شنیدم و او از ابواسحاق از  ،فرماید که ابن اسحاق می -67

خواند، در حالی که  به سوی بیت المقدس نماز می کند: رسول خدا  براء روایت می

ور نگریست و چشم انتظار رسیدن دست هگاه با نگاهی  ر از انتظار به آسمان میاگ

   ﴿الهی بود، طولی نکشید که خدا آیة 

    
  

     

 ﴾2  نازل کرد. یکی را

یل قبله ل از تحودرگذشتگان خویش که قبشد از احوال  از مسلمانان گفت: کاش می

گاه شویم و نیز حکم نمازی را که به سوی بیت المقدس خوانده ایم وفات کرده اند، آ

    ﴿بدانیم.  س خدا 

﴾  خردان گفتند: چه چیز مسلمانان را از  نازل کرد. بیرا

یة خواندند منحرف ساخت؟  س خدا آ ها به سوی آن نماز می ای که مدت قبله

﴿   

...﴾ را نازل کرد
(3)

. 

 این حدیث طریق دیگر هم به همین معنی دارد:

روایت شده است: قبل از تحویل قبله تعدادی از  در بواری و مسلم از براء  -68

ای هم به شهادت رسیده بودند و ما در بارة نتیجة اعمال و  مسلمانان فوت کرده و عده

                                           
شاان كاه  یارو آن بودناد،  بعضى از مردم كم خرد خواهند گفت: چه چیز آنان را از قبله»ترجمه:  - 1

برگردانااد؟ بگااو: مشاارق و مغاارب از آن خداساات. هاار كااس را كااه بوواهااد بااه راه راساات هاادایت 

 .«كند مى

اى باار  بیناایم، تااو را بااه قبلااه [ آساامان مااى [ بااه ]سااوى را ]گاااه بااه گاااه آرى، روی ااردت»ترجمااه:  - 2

 .«گردانیم كه به آن خشنود شوى. رویت را به سوى مسجد الحرام برگردان مى

هاایش ثقاه اناد. ابان اساحاق تصاریح نماوده کاه ایان حادیث را شانیده اسات.  اسناد این قوی و راوی -3

نیز این حدیث را به لفظ شنیدن از ابن اساحاق  675کثیر شود. ابن  بنابراین، شبة تدلیس منتفی می

 روایت کرده است و حدیث بعدی به این حدیث شاهد است.
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   ﴿شان با ابهام روبرو بودیم،  س  اداتعب

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

]رسول خدا شانزده یا هفده ماه به سوی بیت المقدس نماز خواند[
(2)

. 

   ﴿: 512اسباب نزول آیة 

   
   

    
    
    

    
   
   

 ﴾3. 
به  کرده است: رسول هللا  ابن جریر از طریق سدی با اساندیش روایت -69

خواند و بعد از مدتی به امر خدا به سوی کعبه روی  سوی بیت المقدس نماز می

گرداند. مشرکان مکه گفتند: محمد در دین خود سرگشته و حیران شده و قبلة شما را 

تر و  قبلة خویش قرار داده است، حتماً حاال درا کرده که راة شما از دین او راست

 ﴿ ذیرد.  س خدا  ست و در آیندة نزدیک دین شما را میتر ا درست

   ﴾  را تا

آخر آیه نازل کرد
(4)

. 

   ﴿: 514اسباب نزول آیة 

      
    

 ﴾5. 

                                           
، اباان ماجااه 087/  0، احمااد 742، ترمااذی 101، مساالم 7010و  4486صااحیح اساات، بواااری  -1

 از براء روایت کرده اند. 5756و ابن حبان  5252

 .4486ة صحیح بواری کتاب تفسیر، حدیث شمار -2

و از هر كجا كه برآیاى روى خاود را باه ساوى مساجد الحارام بگاردان و ]شاما نیاز اى »ترجمه:  - 3

مگاار ستم ارانشااان ]آن هاام بااه  -[ هاار كجااا كااه باشااید رو بااه سااوى آن بگردانیااد تااا مااردم مؤمنااان

ر شما تمام بر شما الزامى نداشته باشند.  س از آنان مترسید و از من بترسید تا نعمتم را ب -[ ناحق

 .«كنم و تا كه راه یابید

از اسباط از سدی از ابومالک از ابوصالح از ابن عباس و از مارة همادانی از ابان  0755طبری  -4

 ای از صحابه روایت کرده. اسناد آن ضعیف است چنانچه در اول کتاب گذشت. مسعود و از عده

اناد ولاى شاما در  اند، بل اه زناده ید كه مردهشوند مگوی و به آنان كه در راه خدا كشته مى»ترجمه:  - 5

 «یابید نمى
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از طریق سدیی صغیر از کلبی از ابو صالح  «معرفت صحابه»منده در  ابن -72

در بدر شهید شد و در بارة او و  «تمیم بن حمام»کرده است:  روایت باز ابن عباس 

    ﴿یارانش آیة 

   ﴾... نازل گردید
(1)

. 

 «عمیر بن حمام»ن که در بدر به شهادت رسیده ند آابونعیم گفته است: علما متفق

 بوده است، و اما سدی تصحیف کرده.

  ﴿: 518اسباب نزول آیة 

   
      

     
     
     

﴾
2
. 

گفتم: آیا به  لبواری، مسلم و دیگران از عروه روایت کرده اند: به عایشه  -75

   ﴿این کالم 

      
    

    

﴾ دنی به نظر من کسی که به صفا و مروه طواف نکنبی می 

گفت: خواهرزادة عزیزم، آنچه گفتی شایسته نیست اگر آیه  لکار نیست. عایشه  گناه

ن ال یطوف بهما بودی. لیکن این بود بایست فال جناح علیه أ ودت میمطابق تأویل خ

ند منات طاغیهآیه به این سبب نازل شده است که انصار  یش از این که اسالم بیاور
(3)

 

کردند و کسی که به عبادت  را که معبودشان بود به قصد عبادت و تبرا زیارت می

نمود.  س چند تن از صحابه از  آمد از سعی بین صفا و مروه اجتناب می این بت می

 نداشتم و از   رسیدند: ما در جاهلیت سعی بین صفا و مروه را گناه می رسول هللا 

 ﴿یم، اینک حکم الهی در این مسأله چیست؟  س کرد آن اجتناب می

   
     
    

                                           
اسناد این جداً ضعیف است. به خاطر ایان کاه محماد بان ماروان سادی صاغیر و اساتادش ماتهم باه  -1

 دروغگویی هستند و ابوصالح ضعیف است.

از شاعائر خادا هساتند.  اس هار كاس كاه حاّج خاناه ]خادا[  «ماروه»و  «صافا»گماان  باى»ترجمه:  - 2

رد یا عمره به جاى آورد، گناهى بر او نیست كه در میان آن دو، طاواف )ساعى( كناد و اگار بگزا

 .«[ خدا قدردان داناست [ نی ى كند، ]بداند كه كسى ]افزون بر واجبات

یل گذاشاته باود ت از سنگ تراشیده و برای قبیلاة هاذمنات بوتی بود که عمرو  سر لحی در جاهلی -3

 کردند. مسلمانان او را منات طاغیه گفتند. ها آن را عبادت می که آن
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﴾ نازل شد
(1)

. 

در مورد صفا و  بواری از عاصم بن سلیمان روایت کرده است: از انس  -70

وه  رسیدم. گفت: چون اسالم آمد ما سعی بین صفا و مروه را از امور جاهلیت مر

  ﴿ نداشته ترا کردیم.  س خدا 

   

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

ها بین  روایت کرده است: در جاهلیت شیاطین تمام شب بحاکم از ابن عباس  -77

هایی داشتند، چون  ند و مشرکان هم در بین صفا و مروه بتداد صفا و مروه آواز می

کنیم،  اسالم آمد. مسلمانان گفتند: ای رسول خدا! ما در بین صفا و مروه طواف نمی

زیرا که از کارهای دوران جاهلیت ماست. بنابراین خدا این آیه را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 519اسباب نزول آیة 

    
   

     
   
   

 ﴾4. 
 با: ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -74

از دانشمندان یهود  جبل، سعد بن معاذ و خارجه بن زید روایت کرده اند: معاذ بن 

ها حقایق را از مسلمانان  نهان  راجع به بعض مسائل تورات سؤال کردند، اما آن

                                           
، نساائی 0961، ترمذی 544/  6، احمد 059، حمیدی 5077، مسلم 5647صحیح است، بواری  -1

همااه از طریااق زهااری از عااروه از عایشااه روایاات کاارده انااد. و از  7842و اباان حبااان  078/  1

مساالم  4491و  5972 طریااق هشااام باان عااروه از عااروه از عایشااه نیااز آمااده کااه آن را بواااری

 7879و ابن حبان  0769، ابن خزیمه 777/  5، مالک 0986، ابن ماجه 5925، ابوداود 5077

 روایت کرده اند.

و ابان اباوداود  0741، 0744، طبری 0966، ترمذی 5078، مسلم 4496صحیح است، بواری  -2

باین کلماات  هماه از سالیمان بان عاصام احاول از اناس باه تفااوت انادا 555ص « مصاحف»در 

 روایت کرده اند.

از ابومالاک از ابان عبااس روایات کارده اسات اسانادش در شاواهد  070/  0صحیح اسات، حااکم  -3

از وجاه دیگار  075/  0شمارند، حاکم  حسن است. حاکم و ذهبی این را به شرط مسلم صحیح می

اسات. طباری داناد و ذهبای هام باا وی موافاق  روایت کرده و به شرط بوااری و مسالم صاحیح می

 از وجه دیگر روایت کرده که در آن جابر جعفی متروا است. 0746

ایام،  اس از آن اه آن را باراى  هااى روشان و هادایتى را كاه ناازل كارده كسانى كه نشانه»ترجمه:  - 4

دارنااد، اینانناد كااه خداونااد آنااان را لعناات  ایاام،  وشاایده مااى [ روشاان سااخته ماردم در كتاااب ]آساامانى

 .«كنند كنندگان ]از مردم و فرشتگان نیز[ آنان را لعنت مى كند و لعنت مى
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  ﴿شان نساختند. خدای حکیم آیة  نمودند و آگاه

    

 ﴾  را در بارة

نان نازل فرمودآ
(1)

. 

   ﴿: 564اسباب نزول آیة 

  
  
  

    
    
     
    
     
   

  
   

   

 ﴾2. 
شعب »و بیهقی در  «تفسیرش»خود، فریابی در  «سنن»سعید بن منصور در  -71

روایت کرده اند: هنگامی که  از ابوالضحی «اإلیمان

﴿     

    

 ﴾  :( نازل شد. مشرکان تعجب 567)بقره

کردند و گفتند: فقط یک خدا! اگر در گفتار خود صادق است باید معجزه بیاورد. 

   ﴿بنابراین خدا آیة 

  
  
  

    
    
     

                                           
 از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایت کرده و این محمد ضیعف است. 0776طبری  -1

به راستى در آفرینش آسمانها و زمین و ]در  ى ی دیگر[ آمد و رفت شب و روز و در »ترجمه:  - 2

م، روان اسات و در آن اه خداوناد از آسامان آب باراناد، ورى مارد اى كه در دریا براى بهره كشتى

اى  راكنااد و در  آن گاااه زمااین را  ااس از   مااردنش بااا آن زناادگى بوشااید و در آن از هاار جنبنااده

هاایى  ورزناد، نشاانه گرداندن بادها و ابار مساّور باین آسامان و زماین باراى گروهاى كاه خارد ماى

 .«است



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  51
 

 

    
     
   

  
   

   

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

 گوید: این حدیث معضل لیکن دارای شاهد است. سیوطی صاحب می

از عطاء روایت کرده اند: در مدینه آیة  «ةلعظما»ابن ابوحاتم و ابو شیخ در  -76

﴿     

    

 ﴾ که گفتند: نازل شد. کفار قریش در م

آیة  چگونه انجام امور تمام مردم از عهدة یک خدا ساخته است؟  س خدا 

﴿    

  
  

    
    

    
    

    
     

  
   
   

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

 بریق جید به قسم موصول از ابن عباس ا: ابن ابوحاتم و ابن مردویه از ط -77

روایت کرده اند: قریش به  یامبر گفت: از خدایت بوواه کوة صفا را برای ما طال 

بگرداند تا به وسیلة آن بر دشمنان خویش چیره شویم، خدا به  یامبر وحی فرستاد، من 

به عذاب  سازم اما اگر بازهم در کفر خویش ثابت ماندند ها را برآورده می خواستة آن

ول سدردناکی دچارشان کنم که هیچ یکی از جهانیان را آنگونه عذاب نکرده باشم. ر

ها را آهسته آهسته روز به روز  خدا گفت:  ررودگارا! قومم را به خودم واگذار من آن

                                           
ید بااان مساااروق از ابوضاااحی روایااات کااارده اناااد از ساااع 81و واحااادی  0429 – 0427طباااری  -1

 های این ثقه اند اما حدیث مرسل است. راوی

از وی باه  0452از عطا روایت کرده، این مرسال و از قسام ضاعیف اسات و طباری  84واحدی  -2

 اختصار روایت کرده است.
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  ﴿کنم. بنابراین خدای عزوجل آیة  به راة اسالم دعوت می

   
  

﴾  را نازل کرد. یعنی چگونه از تو درخواست

های بزرگتر از این را  کنند کوة صفا را طال بگردانم در حالی که آیات و نشانه می

 مشاهده کردند.

   ﴿: 572اسباب نزول آیة 

    
    

  
    
   

   ﴾1. 
روایت کرده  با: ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -78

نان را یهود را به اسالم دعوت و به  یروی از آن تشویق کرد و آ است: رسول هللا 

از عذاب انتقام و مجازات  روردگار برحذر داشت. رافع بن حریمله 
(2)

و مالک بن  

تر بودند  که از ما برتر و آگاه –عوف گفتند: ای محمد! ما تنها از کیش  دران خویش 

   ﴿کنیم.  س خدا آیة   یروی می –

   ﴾...  را

نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 574اسباب نزول آیة 

     
   

     
    
    

   

                                           
[ بل اه  ناد: ]ناهو چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است  یاروى كنیاد، گوی»ترجمه:  - 1

كنناد[ اگار چاه  درانشاان  كنیم. آیا ]چنین ماى ایم،  یروى مى اى كه نیاكانمان را بر آن یافته از شیوه

 .«چیزى نفهمیده و راه نیافته باشند؟

 «رافاع بان خارجاه»هام اینطاور آماده و در طباری  026/  5 «د ر المنثاور»و  «اسباب نزول»در  -2

 .«حریمله»است نه 

از ابن اسحاق از محمد بن ابی محمد روایت کرده اسناد آن ضعیف است باه خااطر  0414طبری  -3

به همین اسناد روایت کرده، مگار ایان کاه  0411شیخ ابن اسحاق که مجهول است. بازهم طبری 

 افزوده است: ابو رافع بن خارجه و مالک بن عو  به او گفتند.
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 ﴾
1
. 

 ﴿ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: آیة  -79

    

﴾  سورة آل عمران در مورد یهود نازل شده است 77و آیة
(2)

. 

ها  روایت کرده است: مدت بثعلبی از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس  -82

کردند و  شان هدایای فراوان دریافت می یهود، از زیردستانبزرگان و دانشمندان 

 هاست. چون محمد  امیدوار بودند که  یامبر مبعوث در آخرالزمان از میان خود آن

شد از دست  های که ترتیب می از عرب برانگیوته شد ترسیدند که هدایا و مهمانی

نه صفات ناجی بشریت را شان  ایان یابد، به همین دلیل آگاها برود و ریاست و بزرگی

که در تورات آمده بود تغییر دادند و آن صفات تحریف یافته را به  یروان  ست و 

فرومایة خویش اعالم کردند و گفتند: این صفات  یامبری است که در آخرالزمان 

بینید که به هیچ وجه به صفات این  یامبر عرب شبیه نیست. آنگاه  شود، می مبعوث می

    ﴿خدا آیة 

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

   ﴿: 577اسباب نزول آیة 

   
  

    
   

  
  

    
  

  
  

   
   

   

                                           
دارناد. و  را كه خدا نازل كارده اسات، نهاان ماى [ از كتابى به راستى كسانى كه ]بوشى»ترجمه:  - 1

برناااد و[  ساااتانند، ایناااان در درون خاااود جاااز آتاااش ]فااارو نماااى [ آن بهاااایى اناااده ماااى ]باااه عاااو 

دارد و آناان عاذابى  گویاد و آناان را  ااه نماى خورند، و خداوند روز قیامت با آناان ساون نماى نمى

 .«[ دارند دردناه ]در  یش

از سادی باه ایان معنای روایات کاارده  0124روایات کارده و بااازهم  باه قسام مرسال 0121طباری  -2

 است.

 78اسناد این جداً ضعیف است. در این اسناد کلبی متهم به کذب و استادش ضعیف اسات واحادی  -3

 به کلبی نسبت کرده است. صورت درست این است که در اینجا یهود و نصاری هردو مرادند.
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﴾1. 
ا: عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است: یهود به سوی مغرب و  -85

   ﴿خواندند. آیة  نصاری به سمت مشرق نماز می

  ...﴾ نازل شد
(2)

. 

ابن ابوحاتم نیز از ابوعالیه همینگونه روایت کرده است -80
(3)

. 

در  از قتاده روایت کرده اند: مردی از رسول خدا ابن جریر و ابن منذر  -87

  ﴿بارة نیکوکاری  رسید. خدای بزر  آیة 

 ﴾... .یامبر آن شوص را به حضور  را نازل کرد 

خواست و آیه را برایش تالوت فرمود. و بسا شده بود که مردی قبل از تعیین فرایض 

ورد و در آن حال از ایمان بیا ا و رسالت  یغمبر و تکالیف شرعی به یگانگی خد

شد که در آخرت خیر و نیکویی نصیب او گردد،  س خدا  د و تمنا مییمجهان برود، ا

﴿    

   

﴾ را نازل فرمود
(4)

. 

نماز سوی مغرب و نصاری به سوی ]منظور یهود و نصاری است که یهود هنگام 

شان ساخت که  ها این آیه را نازل کرد و آگاه خواندند، خدا در بارة آن مشرق نماز می

دهند، بلکه نیکوکاری چیزی است که ما در این  ها انجام می نیکوکاری آن نیست که آن

آیه بیان کردیم[
(5)

. 

                                           
مشرق و مغرب آرید، نی اى نیسات. بل اه نی وكاار كساى اسات كاه  آن ه رویهایتان را به»ترجمه:  - 1

بااه خاادا و روز قیاماات و فرشااتگان و كتاااب و  یااامبران ایمااان آورد و مااال را در عااین دوساات 

[  خواهناادگان و در راه ]آزادى داشااتنش بااه خویشاااوندان و یتیمااان و بینوایااان و در راه ماناادگان و

ات بااردازد و وفاكننادگان باه عهاد خاود چاون عهاد بندناد و ها بدهاد و نمااز بار  اا دارد و زكا برده

[ در سوتى و محنت و هنگام كار زار بردبارند. اینانند كه راست گفتند و اینانناد  ]بوی ه كسانى كه

 .« رهیزگاران

از معمار روایات  0106و از طریق او طباری  562 «تفسیر قرآن»ضعیف است. عبدالرزاق در  -2

ضااعیف اساات. صااحیح ایاان اساات کااه یهااود روی خااود را بااه سااوی بیاات ساال و مرکاارده انااد، ایاان 

 کرد. المقدس یعنی مثرق می

 از ربیع بن انیس به طور مرسل روایت کرده است. 0108طبری  -3

 از او روایت کرده و این مرسل است. 0107طبری  -4

 .91، ص 0تفسیر طبری، همان منبع، ج  -5
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  ﴿: 578اسباب نزول آیة 

   
    

  
  
    

     
  
    

    
     

    

﴾1. 
ا: ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: در زمان جاهلیت اندکی  -84

 یش از بهور اسالم، دو طایفه از عرب باهم جنگیدند و از یکدیگر فراوان کشتند 

حتی از کشتن زنان و بردگان نیز دری  نکردند و از یکدیگر قصاص و دیه نگرفته به 

دو طایفه با داشتن افراد زیاد و ثروت فراوان دین اسالم مشرف شدند. یکی از این 

کرد، چنانکه سوگند یاد کرد تا در عو  بردگان  گردن کشی و بر دیگری ستم می

ها را نکشد راضی نشود. در  خود، آزادگان دشمن و در عو  زنان خود، مردان آن

  ﴿ها  بارة آن

  

 ﴾ نازل گردید
(2)

. 

   ﴿ :584اسباب نزول آیة 

     
     
    

   
     

      

                                           
كشته شادگان بار شاما مقارر شاده اسات. آزاد باه آزاد و  [ اى مؤمنان، قصاص در ]باره»ترجمه:  - 1

[ بارادرش چیازى  شود[ آن گاه اگار باراى كساى از ]خاون برده به برده و زن به زن ]قصاص مى

گذشت شد. ]ح م او[ به نی ى  یروى كاردن و  ارداختن ]خونبهاا[ باه او باا خوشاوویى اسات. ایان 

ساى بعاد از ایان از حاّد بگاذرد، عاذابى توفیف و رحمتى از سوى  روردگارتان اسات.  اس اگار ك

 .«[ دارد دردناه ]در  یش

از سااعید باان ابوعروبااه بااه ایاان معناای روایاات کاارده اساات، و ایاان مرساال اساات. و  0167طبااری  -2

از معمر به این معنی روایت کرده اناد. ایان حادیث  0168و از طریق او طبری  567عبدالرزاق 

 شواهد دیگر هم دارد.
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 ﴾1. 

 ﴿از مجاهد روایت کرده است: آیة  «طبقات»ابن سعد در  -81

   

 ﴾...  در بارة موالی من قیس بن سائب نازل

هر روز افطار یک مسکین را طعام شده که  س از نزول آیه افطار کرد و برای 

داد
(2)

. 

  ﴿: 586اسباب نزول آیة 

     
    
    

   

 ﴾3. 
های متعدد  بن مردویه، ابوشیخ و دیگران در روایتابن جریر، ابن ابوحاتم، ا -86

از جریر بن عبدالحمید از عبدة سجستانی از صلت بن حکیم بن معاویه بن حیده از 

آمد و  رسید:   درش و او از  در بزرگش روایت کرده اند: اعرابیی نزد رسول هللا 

م و یا دور است آیا  روردگار به ما نزدیک است که با او با صدای آهسته سون بگویی

 ﴿که به آواز بلند او را صدا نماییم؟  یامبر سکوت کرد. تا این که آیة 

    

﴾... نازل شد
(4)

. 

از سرور کائنات  رسیدند  عبدالرزاق از حسن روایت کرده است: اصحاب  -87

  ﴿که خدای ما کجاست؟  س خدا آیة 

                                           
یى معدود ]و معین را روزه بگیرید[.  اس هار كاس از شاما كاه بیماار یاا مساافر روزها»ترجمه:  - 1

[ و باار كساانى كااه آن را بااه  [ بااه تعاداد آن از روزهاااى دیگاار ]بار او واجااب اسات باشاد ]بدانااد كاه

واجب است.  س هر كاس كاه  -كه عبارت از خوراه بینوایى است -آورند كفّاره دشوارى تاب مى

برایتاان  -اگار بدانیاد -[ انجام دهد، آن بارایش بهتار اسات و روزه گارفتن به دلوواه خیرى ]افزون

 .«بهتر است

 مرسل و ضعیف است. -2

و چون بندگانم درباره من از تو بارسند، ]بگو:[ باه راساتى كاه مان نازدی م. دعااى دعاا »ترجمه:  -3

مان  ذیرند و به من دارم.  س باید كه از من فر كننده را هنگامى كه مرا ]به دعا[ بوواند، روا مى

 .«ایمان آورند باشد كه راه یابند

 روایت کرده. صلت بن حکیم مجهول و اسناد ضعیف است. 0950طبری  -4
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   ﴾...  را نازل

کرد
(1)

. 

 این حدیث مرسل است و به طرق دیگر هم روایت شده است.

فرمود: در دعا و نیایش  ابن عساکر از علی روایت کرده است: رسول خدا  -88

سستی و تنبلی نکنید، زیرا  روردگار به من وحی کرده است: 

﴿  ﴾  :( 62)غافر

شنود؟ خدا آیة  مردی گفت: ای رسول خدا،  رردگار ما چگونه دعا را می

﴿    

 ﴾... را نازل فرمود
(2)

. 

ابن جریر از عطاء بن ابورباح روایت کرده است: هنگامی که کالم آسمانیی  -89

﴿   

 ﴾ دانستیم در  ای گفتند: کاش می نازل شد. عده

  ﴿کدام ساعت دعا کنیم.  س آیة 

     
    
    

   

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

   ﴿: 587اسباب نزول آیة 

   
     

     
    

    
    

     
    

   
   
     
   

                                           
به سند حسان از حسان  0957و از طریق او طبری  596به این کلمات ضعیف است. عبدالرزاق  -1

 به قسم مرسل روایت کرده اند. ما قبل این ارجح است.

بود طبری و دیگاران  اکر روایت کرده نه دیگر محدثین و اهل تفسیر، اگر صحیح میتنها ابن عس -2

 کردند. نیز روایت می

 از عطاء به قسم مرسل روایت کرده  س ضعیف است. 0956 – 0951طبری  -3
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  ﴾1. 
 احمد، ابوداود و حاکم از طریق عبدالرحمن بن ابو لیلی از معاذ بن جبل  -92

توانستند بوورند و بیاشامند و با زنان  های رمضان می روایت کرده اند: مسلمانان شب

خوابیدند بعد از بیداری در طول شب از این  خویش مقاربت انجام بدهند. اما اگر می

از انصار به نام قیس بن ِصرَمهکارها منع شده بودند. مردی 
(2)

بعد از ادای نماز عشا  

خوابید و تا صبح غذا نوورد و در طول روز تا غروب به زحمت و مشقت زیاد افتاد. 

عمر بن خطاب نیز در طول شب از خواب بیدار شد و با همسرش مقاربت انجام داد 

 ﴿ س به حضور رسول هللا آمد و جریان را بیان کرد،  س 

    

 ﴾ نازل شد
(3)

. این حدیث از ابن ابی لیلی 

 باشد. مشهور اما او از معاذ نشنیده است و دارای شواهد نیز می

بواری از براء ]بن عاذب[ روایت کرده است: اصحاب رسول خدا در اوایل  -95

گرفت و قبل از افطار  روزه می فرضیت روزه چنین بودند: هرگاه شوصی

خوابید، آن شب و روز بعد تا غروب اجازة غذاخوردن نداشت. قیس بن ِصرمة  می

                                           
[  آمیزش با زنانتان در شب روزه برایتان حالل شمرده شاد. آناان باراى شاما ]باه منزلاه»ترجمه:  - 1

دانست كه شاما باه خودتاان  [  وشش هستید. خداوند مى شما ]نیز[ براى آنان ]به منزله اند و  وشش

[ شاما در گذشات. ایناك ]در شابهاى مااه  كردید.  س توبه شما را  ذیرفت. و از ]گناهاان خیانت مى

توانید[ با آنان مباشرت كنید و آنچه را كه خداوند برایتان مقّرر داشته است بجویید. و  رمضان مى

[ آشا ار شاود آن گااه  از رشاته سایاه ]شاب -كاه فجار اسات -وورید و بیاشامید تا آن ه رشاته ساایدب

روزه را تا شب به  ایان رسانید و در حالى كه در مسجدها معت فید با زنان مباشارت م نیاد. اینهاا 

هاایش را  [ الهاى اسات  اس ]باه قصاد تجااوز[ باه آنهاا نزدیاك نشاوید. خداوناد آیاه حدود ]نهاى شاده

 .«سازد تا تقوى  یشه كنند بدینسان براى مردم روشن مى

 به در المنثور و سنن ابوداود صرمه بن قیس است. مترجم. -2

اصل این قوی است، وکیع و عبد بن حمید از چند طریق از عبدالرحمن بن ابولیلی به قسم مرسال  -3

و طباری  718/  5 «ثاوردر المن»لمات روایت کرده اند. چنانچه در با اختالف اندا در بعضی ک

آمده، سیاق از وکیع و عبدالرحمن است. اسناد آن به ابن ابولیلی صاحیح اسات و  0944و  0947

بودن اساات و مرسال در نازد علماای حاادیث از قسام ضاعیف اسات. و طبااری  علات آن تنهاا مرسال

ه، از ابن عباس باه اساناد واهای روایات کارد 0915از سدی به قسم مرسل به این معنی و  0917

در این اسناد عطیة عوفی واهی است و از او کسی روایت کرده که شناخته نشاده اسات و طباری 

هااای دیگااری نیااز تنهااا بااه قضاایة عماار و  از مرساال عکرمااه روایاات کاارده اساات. روایت 0919

ترین روایتای اسات کاه در ایان  همچنان تنها به قضایة اباوقیس بان صارمه آماده اسات. ایان صاحیح

 قضیه آمده.
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انصاری روزه بود، هنگام افطار نزد همسرش آمد و گفت: آیا اینجا خوردنی  یدا 

کنم. چون قیس تمام روز کار  روم برایت غذا حاضر می شود؟ گفت: نه، ولی می می

لیل خستگی زیاد خوابش برد همسرش آمد او را دید و گفت: دیگر از کرده بود به د

بهر روز بعد از فرط ضعف بیهوش شد و صحابه جریان را  نومید شدی، غذاخوردن

  ﴿عر  کردند.  س خدا آیة  به رسول هللا 

   

 ﴾  بسیار را نازل کرد و مسلمانان

 ﴿خوشحال شدند. و همچنان 

   
    

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

روایت کرده است: در ]اوایل[ فرضیت روزه  بواری از براء بن عازب  -90

بودند که به خود خیانت ای  مباشرت با زنان هم شب و هم روز منع بود، اما عده

   ﴿کردند.  س خدای بزر   می

   

   ﴾  را نازل

کرد
(2)

. 

از  احمااد، اباان جریاار و اباان ابوحاااتم از طریااق عباادهللا باان کعااب باان مالااک  -97

ه رمضاان چناین بودناد، هرگااه ماردی روزه  درش روایات کارده اناد: مسالمانان در ماا

رفت بعد از بیاداری خاوردن، آشاامیدن و مقاربات باا  گرفت و شبانگاه به خواب می می

رسید. عمر فارق شبی تا دیار وقات  زنان برایش حرام بود تا روز بعد هنگام افطار می

رش در نزد  یامبر بود، هنگام بازگشت به خانه خواست با همسرش نزدیکی کند، همس

ام و باا او مقاربات  ام. عمر بن خطاب گفت: من هنوز نووابیده گفت: من امشب خوابیده

کرد. کعب بن مالک نیز ایان عمال را انجاام داد فاردای آن روز عمار فااروق نازد نبای 

شتافت و از ماجرا آگاهش ساخت.  س این آیه نازل شد کریم 
(3)

. 

ن کالم عزیز روایت کرده است: چو بواری از سهل بن سعد  -94

﴿   

                                           
، 1/  0، دارماای  091/  4، احمااد 0968، ترمااذی 0754، ابااوداود 5951اساات. بواااری  صااحیح -1

هماه از باراء بان عاازب روایات کارده  90 «اساباب نازول»و واحادی در  47« تفسیر»نسائی در 

 اند.

 از براء روایت کرده است. 4128صحیح است، بواری  -2

ن لهیعه شوریده خرد شده، اما ایان روایت کرده در این اسناد اب 0949حسن صحیح است، طبری  -3

 –از روایت ابن مبارا است که  یش از شوریده حال شدنش از او شانیده  اس اساناد حسان اسات 

 و دارای شواهد است. –انشاء هللا 
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﴾ .و  نازل گردید﴿ 

﴾  هنوز نازل نشده بود. اشواصی بودند چون اراده

و  بستند و به خوردن کردند روزه بگیرند به  اهای خود تار سفید و سیاه می می

ها به خوبی مشوص گردد.  س خدای  دادند، تا زمانی که رنگ آشامیدن ادامه می

را نازل کرد. مسلمانان دانستند که  ﴾ ﴿بزر  

مراد از خط سفید و سیاه روشنی صبح و تاریکی شب بوده است
(1)

. 

د ش ابن جریر از قتاده روایت کرده است: چون مردی از مسلمانان معتکف می -91

کرد. به همین  خواست از مسجد خارج شده با همسرش مقاربت می وقت دلش میهر

   ﴿سبب کالم الهی 

  ﴾ نازل گردید
(2)

. 

  ﴿: 588اسباب نزول آیة 

  
  

   
   

   

  ﴾3. 
ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: امرؤ القیس بن عابس و  -96

 باهم دعوا و اختالف داشتند. امرؤ عبدان بن اشوع حضرمی در بارة یک قطعه زمین

 ﴿واست برای اثبات مالکیتش به دروغ قسم بوورد. در بارة او القیس خ

   

﴾ نازل شد
(4)

. 

  ﴿ :589اسباب نزول آیة 

     
    

                                           
از ساهل بان  051/  4، بیهقی 40 «تفسیر»در ، نسائی 5295، مسلم 5957صحیح است، بواری  -1

 به توریج محقق نگاه کنید. 089کانی سعد روایت کرده اند. به تفسیر شو

از قتاده به قسم مرسال روایات کارده، دارای شااهد اسات کاه از جمااعتی از تاابعین  7212طبری  -2

 روایت شده.

[ آن را بااه حاكمااان  و اموالتااان را در بااین خااود بااه ناااحّق مووریااد و ]بااه رشااوه دادن»ترجمااه:  - 3

 .«شى از اموال مردم را بووریدكش م نید تا از روى گناه و آگاهانه بو  یش

بااه مقاتاال نساابت داده آن هاام مرساال اساات مقاتاال باان ساالیمان  91مرساال و ضااعیف اساات، واحاادی  -4

 به توریج محقق. 566متروا است و سبب نزول بودن این قضیه درست نیست. تفسیر بغوی 
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  ﴾1. 
روایت کرده است: مردم در بارة  با: ابن ابوحاتم از عوفی از ابن عباس  -97

از نبی کریم  رسیدند.  س آیة علت و چگونگی تغییر اندازة هالل ماه 

﴿  ﴾...  نازل

شد
(2)

. 

ها از رسول خدا  رسیدند:  ابن ابوحاتم از ابوعالیه روایت کرده است: مسلمان -98

  ﴿هالل ماه برای خلق شده است؟  س خدا 

﴾ را نازل کرد
(3)

. 

از طریق سدیی صغیر از کلبی از  «تاریخ دمشق»ر دابونعیم و ابن عساکر  -99

گفتند: ای  روایت کرده اند: معاذ بن جبل و ثعلبه بن غنمه  بابوصالح از ابن عباس 

شود و یا  رسول خدا! حالت هالل ماه چگونه است که مانند رشتة باریک باهر می

به تدریج باریک گردد، باز  کند بعد آهسته آهسته بزر  شده تمام و کامل می طلوع می

گردد، هیچگاه به یک حالت نیست؟  س خدای  شده کم کم به حالت اولی خود برمی

را  ﴾  ﴿بزر  

نازل کرد
(4)

. 

روایت کرده است: در زمان جاهلیت، مردم  بواری از براء بن عازب  -522

به همین سبب  شدند. بستند، به خانه از  شت آن داخل می وقتی احرام می

﴿    

  ﴾  تا آخر آیه نازل

شد
(5)

. 

                                           
[ حاج  ى ماردم و ]موسام رساند، بگاو: آنهاا بارا [ از تاو ماى [ هاللهاى ]مااه درباره ]فایده»ترجمه:  - 1

هاا از  شتشاان درآییاد. بل اه  [ باه خاناه میعادهایى هستند. و نی وكارى آن نیست كه ]در حال احرام

هاا از درهایشاان در آییاد و از خادا  اروا بداریاد  نی وكار كسى است كه  روا  یشه كناد. و باه خاناه

 .«باشد كه رستگار شوید

روایت کرده است. این اسناد واهای و عطیاه ضاعیف  از عطیة عوفی از ابن عباس 7282طبری  -2

 د مجهول روایت کرده اند.امتروا است و از او افر

 از ربیع بن انس مرسل روایت کرده در اینجا شیخ او ابوعالیه را ذکر نکرده است. 7271طبری  -3

ی اسناد این جداً ضعیف، سدی صغیر و شیخ او متروا و متهم و ابوصاالح ضاعیف اسات. واحاد -4

 به کلبی نسبت کرده است. 98

 از برائ روایت کرده اند. 99و واحدی  7206ح  0759/  4، مسلم 4150صحیح است، بواری  -5
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روایت کرده اند: قریش دعوی  ابن ابوحاتم و حاکم به قسم صحیح از جابر  -525

حمس،
(1)

شد. اما  و در جالت احرام از در خانه داخل می کرد جنگاوری و شجاعت می 

شدند. روزی رسول هللا  ر قبایل عرب، در حالت احرام از در داخل نمیانصار و دیگ

از در باغی خارج شد و با آن بزرگوار قطبه بن عامر انصاری هم بیرون آمد. گفتند: 

همزمان با شما از در باغ  –یک شوص فاجر است  –یا رسول هللا قطبه بن عامر 

کار واداشت؟ گفت: دیدمت که از خارج شد.  یامبر به او گفت: تو را چه چیز به این 

در خارج شدی من هم به  یروی از تو این کار را انجام دادم. رسول هللا گفت: من یک 

مرد احمسی هستم، قطبه گفت: بدون تردید دین من و دین تو یکی است.  س خدای 

    ﴿بزر  

  ﴾ ة را تا آخر آی

نازل فرمود
(2)

. 

اباان جریاار نیااز از طریااق عااوفی از اباان عباااس بااه ایاان معناای روایاات کاارده  -520

است
(3)

. 

روایاات کاارده اساات: هرگاااه انصااار از  خااود از بااراء  «مسااند»طیالساای در  -527

د. در ایان بااره آیاه ناازل ش ها از راة در وارد خانه نمی گشتند هیچیک از آن سفر برمی

شد
(4)

. 

حمید از قیس بن جبیر نهشلی روایت کرده اسات: چاون قبایال عارب عبد بن  -524

شدند، اما روش حماس خاالف ایان عاادت باود. روزی  بستند از در داخل نمی احرام می

به باغی وارد شد و از در آن بیرون رفت. رفاعه بن تابوت هم با وجودی که   یامبر 

: ای رسول خدا! رفاعه هام از حمسی نبود به  یروی از  یامبر از در بیرون آمد. گفتند

در باغ بیرون آمد.  یامبر از او  رسید: چه چیز ترا به این کار واداشات؟ گفات: از تاو 

 یاامبر گفات: ماان حمسای هساتم. رفاعاه گفات: دیاان ماا یکای اسات.  ااس   یاروی کاردم،

﴿    

  ﴾ نازل شد
(5)

. 

                                           
هاا  حمس عبارتند از قریش، کنانه، ثقیف، خثعم، خزاعه، بنو عامر، بنو نضر بن معاویه چون این -1

، حماساه باه معنای شادت اسات. باه گیر بودند، به این نام یاد شدند به کیش و آیین خود بسیار سوت

 نگاه کنید. 747/  0قرطبی 

او موافاق شمارد ذهبی هام باا  روایت کرده و صحیح می 8472/  5جید است. این حدیث را حاکم  -2

گفتاه اسات: اساناد ایان باه شارط مسالم اسات و  777/  7 «فتح الباری»است و حافظ ابن حجر در 

 قوی.

 ف است و از او افراد مجهول روایت کرده اند.روایت کرده عطیه ضعی 7290طبری  -3

 روایت کرده اند و اسناد آن به شرط شیوین صحیح است. 7280، طبری 757طیالسی  -4

 از قیس روایت کرده است. 7284طبری  -5
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   ﴿: 592زول آیااة اسااباب ناا

    
      

 ﴾1. 
روایت کرده است:  بواحدی از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس  -521

مشرکان با او توافق ای  از زیارت کعبه منع شد و در عهدنامه زمانی رسول هللا 

تواند به زیارت کعبه بیاید. چون  کردند که امسال از حدیبیه برگردد و سال آینده می

اء آماده شدند، در حالی یامبر و یارانش برای ادای عمرة قضمدت معین  ایان یافت،  

که بیم داشتند قریش به تعهد خویش وفا نکند و آنان را از ورود به مجسد حرام منع 

ها دست به  یکار بزند، زیرا مسلمانان از جنگ در ماة حرام نفرت  و علیه آننماید 

  ﴿داشتند.  س خدای بزر  آیة 

   
    

     

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 594اسباب نزول آیة 

  
    

   
    

    
    

 ﴾3. 
کرده است: نبی کریم و یارانش در ذی القعده با  ابن جریر از قتاده روایت -526

هایشان به قصد عمره رهساار مکه شدند و تا حدیبیه  یش رفتند، اما مشرکان  قربانی

ای با آنان قرار گذاشت که امسال  طی صلحنامه سد راة ایشان قرار گرفتند.  یامبر 

بیاید، ]و سه روز در  ینده به زیارت مسجدالحرامهمین جا به مدینه برگردد و سال آ از

                                           
[ از حاد مگذریاد. باه  كنناد بجنگیاد و ]لاى و در راه خدا باا كساانى كاه باا شاما جناگ ماى»ترجمه:  - 1

 .«دارد از حد گذران را دوست نمىراستى كه خداوند 

از کلبی از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده است. این معلاق  520 «اسباب نزول»واحدی در  -2

است. با این وصف محمد بن سائب کلبی متروا و متهم اسات و ابوصاالح از ابان عبااس نشانیده. 

ر حدیبیاه مشاهور اسات باه بنابراین، خبر واهی اسات. وهان تنهاا در ذکار نازول آیاه اسات اماا خبا

 به توریج محقق نگاه کنید. 575حدیث بعدی و تفسیر بغوی 

[ بزرگیهاا، مقابلاه باه  ماه حرام در برابر ماه حرام است و ]در صورت ش ستن حرمات»ترجمه:  - 3

شود،  س هر آن كس كه به شما تعاّدى كارد، ]شاما نیاز[ همچاون تعاّدى او بار شاما بار او  مثل مى

 .«از خداوند  روا بدارید و بدانید كه خدا با  رهیزگاران استتعّدى كنید و 
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مکه به سر برد و دوباره خارج شود و هیچکس از اهالی مکه را با خود نبرد. در آن 

های خود را در حدیبیه سر بریدند و موی سر خود را تراشیدند  سال مسلمانان قربانی

 یامبر و یارانش از مدینه به و یا کوتاه کردند[ چون موعد حج سال آینده فرا رسید، 

ره حرکت کردند و در ذی القعده وارد مکه شدند و سه شب در آنجا باقی قصد عم

را از ورود به مکه مانع شدند بر او فورفروشی  ماندند. زمانی که مشرکان او 

ها  یشوای بشریت را دقیقاً در همان  کردند،  س ایزد تعالی در برابر این عمل آن

د مکه ساخت. و در این باره خدای ماهی که مشرکان سد راة او قرار گرفته بودند وار

  ﴿بزر  

  

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 591اسباب نزول آیة 

    
    

     

 ﴾2. 
کند: این آیه در بارة انفاق و بوشش در راة  روایت می بواری از حذیفه  -527

خدا نازل شده است
(3)

. 

ابوداود، ترمذی به قسم صحیح، ابن حبان، حاکم و غیره از ابوایوب  -528

و یار و اسالم را نیرومند و عزیز گرداند  انصاری روایت کرده اند: وقتی که خدا 

بدون شک دارایی ما ضایع شد،  ای از ما نهانی باهم گفتند: یاور فراوان یافت، عده

داشتیم، آن اموال  زیرا خدا خودش اسالم را عزت داد. اگر ثروت خود را نگاه می

گرداند.  س خدا برای رد آن  ندار و  شده در چنین زمانی حال ما را نیکو می تلف

    ﴿گفتار ما 

    

﴾ ای است بر این که حفظ  را نازل کرد که اشاره

                                           
از قتاده و مقسام و طباری  7542از قتاده و طبری  7579با شواهدش حسن صحیح است. طبری  -1

از ربیااع باان انااس بااه قساام مرساال و  7547از ساادی و طبااری  7545از مجاهااد و طبااری  7577

هااای آن  کااه راوی یاان اسااناد واهاای اسااتاز اباان عباااس روایاات کاارده اساات. امااا ا 7544طبااری 

 توریج محقق. 78 «زاد المسیر»مجهولند. تفسیر 

[ ناابودى میف نیاد و  و در راه خدا انفاق كنید و خویشاتن را باه ]دسات خاویش باه ورطاه»ترجمه:  - 2

 .«دارد نی ى كنید كه خداوند نی وكاران را دوست مى

 روایت کرده اند. 5741« طمعم اوس»و طبرانی در  4156صحیح است. بواری  -3
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 روری و ترا جهاد  مال و عدم انفاق آن برای تهیة وسایل جهاد و صرف آن برای تن

شود مایة هالکت می
(1)

. 

بودیم، روزی سااة  ]ما به قسطنطینیه در سرزمین روم برای جهاد و  یکار رفته

آرایی کردند و ما نیز مثل آنان بلکه قویتر به  بزرگی از رومیان در برابر ما صف

آرایش جنگی  رداختیم، در آن حال مردی از سااه اسالم به صفوف آنان یورش برد و 

در آن نفوذ کرد و دوباره به سوی ما برگشت و به آواز بلند مسلمانان را به انجام 

نمود. گروهی گفتند: خودش را به هالکت افکند. آنگاه  ها تشویق چنین فداکاری

ابوایوب انصاری گفت: ای مردم شما این آیه را چنین تأویل  صحابی رسول خدا 

کنید، این آیه در بارة ما گروة انصار نازل شده است[ می
(2)

. 

د تا ]ابوایوب انصاری همواره در زیر سایة  رچم اسالم به جهاد و  یکار ادامه دا

 هـ ق به شهادت رسید و در آنجا دفن شد[. 10در سرزمین روم و در سال 

اا  -529 کند: انصار  روایت می طبرانی با سند صحیح از ابوَجبِیره بن َضحَّ

کردند. سالی دچار  دادند و بوشش می آنچه خدا خواسته بود از دارایی خود صدقه می

 ﴿ردند. خدا آیة قحطی شدند و از انفاق در راة خدا خودداری ک

   

﴾... .را نازل کرد 

و همچنان به سند صحیح از نعمان بن بشیر روایت کرده است: مردی  -552

گفت: هرگز مورد آمرزش قرار نوواهم گرفت. بنابراین،  داد و می گناهی را انجام می

   ﴿خدای بزر  

 ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

                                           
، ابان 199، طیالسای 49و  48 «تفسایر»، نساائی در 0970، ترمذی 0150اود صحیح است. ابود -1

، 072 – 069ص  «فتااااوح مصاااار»، اباااان عباااادالحاکم در 071و  84/  0، حاااااکم 4755حبااااان 

 41/  9، بیهقی 4262 ، طبرانی7582و  7579، طبری 707و  706/  5 «احکام»جصاص در 

از چنااد طریااق از یزیااد باان ابوحبیااب از اساالم ابااوعمران از  527 «اسااباب ناازول»دی در و واحاا

تجیبای  ابوایوب انصاری روایت کرده اند. و این اساناد صاحیح اسات. اسالم ]بان یزیاد[ اباوعمران

آمده و از یزید بن ابوحبیب شیوین روایت کارده اناد و باه  «تقریب»مصری ثقه است، چنانچه در 

شود. زیرا او احادیث مرسل را  بودن رفع می ه است به این ترتیب شبة مرسلتحدیث تصریح کرد

داند و ذهبی هم با وی موفاق  کند. حاکم این حدیث را به شرط شیوین صحیح می بسیار روایت می

اسات. درساات ایاان اساات کااه ایاان حاادیث صاحیح اساات و بااس چااون بواااری و مساالم از ابااوعمران 

 به توریج محقق. 567ه است. احکام قرآن روایت نکرده اند، در هرحال او ثق

ابوعباادهللا محمااد باان عباادهللا حاااکم نیشااا وری، مسااتدرا، انتشااارات دار الکتااب العلمیااه، بیااروت،  -2

 .720، ص 0، ج 5455چار اول، سال 

از حمااد بان ساماا بان حارب از نعماان بشایر  526و واحادی  1668« معجم اوسط»طبرانی در  -3

هااای او راویااان مساالم هسااتند. لاایکن در مااورد سااماا  آن حساان و راوی روایاات کاارده انااد. اسااناد
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روایت کرده این حدیث دارای شاهد است که حاکم از براء بن عازب  -555
(1)

. 

  ﴿: 596اسباب نزول آیة 

    
    
    
   
     

     
     
      

   
   

     
     

    
     

      
   

    
    

 ﴾2. 
روایت کرده است: مردی که لباس خود را با  ابن ابوحاتم از صفوان بن امیه -550

زعفران عطرآگین کرده بود، حضور سرور کائنات آمد و گفت: در بارة ادای مراسم 

فرمایی؟  س از زمانی اندا، خدا  عمره مرا هدایت می

﴿  

                                                                                                             
« مجماع الزوائاد»سونانی گفته اند. سیوطی این اسناد را صحیح گفتاه اسات و همچناان هیثمای در 

 های صحیح هستند. های آن راوی گوید: راوی می 57/  6

ذکار نشاده و تنهاا تأویال از براء روایت کرده، اماا نازول آیاه در آن  071/  0صحیح است، حاکم  -1

 آیه در آن بیان شده است.

و حّج و عمره را براى خداوند به كمال رسانید، آن گاه اگار بااز داشاته شاوید، آنچاه از »ترجمه:  - 2

[ میّساار باشااد ]بایااد انجااام  ااذیرد[ و ساارهایتان را متراشااید تااا آن ااه قربااانى بااه  قربااانى ]كااردن

كااه بیمااار و یااا او را در ساار رنجااى باشااد، ]بایااد[  قربانگاااهش برسااد.  ااس هاار آن كااس از شااما

[ از روزه یا صدقه یا قربانى ]بدهد[. و چون ایمان شادید، هار كاس كاه  اى ]كه عبارت است كفّاره

[ از قرباانى آنچاه میّسار  [ دچاار شاد ]بایاد كاه [ حج ]به محظورات [ اداى عمره تا ]زمان به ]سبب

[ حاج ساه روز و چاون ]از سافر[ بااز  ]بایاد[ باه ]وقاتباشد ]قرباانى كناد[، و هار كاس كاه نیاباد، 

[ بااراى كسااى اساات كااه  گردیااد، هفاات روز روزه بگیاارد. ایاان ده ]روز[ كاماال اساات، ایاان ]ح اام

اش از ساااكنان مسااجد الحاارام )شااهر م ااه( نباشااد. و از خداونااد  ااروا بداریااد و بدانیااد كااه  خااانواده

 .«خداوند سوت كیفر است
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 ﴾ امبر گفت: آن که در را نازل کرد.  ی

ها  فرمود: این لباس مورد عمره سؤال داشت کجاست؟ گفت: من اینجا هستم.  یامبر 

توانی استنشاق کن، بعد تمام اعمالی را  را از تنت بیرون کن، ساس غسل نما و تا می

 نیز به جا بیاور. هدادی در عمر که حین ادای مراسم حج انجام می

 ﴾   ﴿اسباب نزول: 
کند: در  بواری ]از عبدالرحمن بن اصبهانی از عبدهللا بن معقل روایت می -557

 ﴿در بارة این قول خدا  مسجد کوفه[ از کعب بن عجره 

 ﴾ .گفت: مرا برداشته نزد رسول خدا بردند در   رسیدم

دانستم رنج و سوتی  فرمود: نمی دویدند.  یامبر ها بر سر و صورتم می حالی که شاش

توانی یک گوسفند  یدا کنی؟ گفتم: نه، گفت:  س  تا این حد ناتوانت ساخته است، آیا می

سه روز روزه بگیر و یا شش مسکین را غذا بده برای هر مسکین نیم صاع
(1)

و بعد  

سبب این آیه نازل شد که نزول آن مشوصاً برای من و  سرت را بتراش، به همین

آن بر تمام شماست حکم
(2)

. 

کند: در حدیبیه رسول خدا و ما همه  روایت می  احمد از کعب ]بن ع جره[ -554

در حال احرام بودیم. مشرکان سد راة ما شده بودند. من موهای انبوه و درازی داشتم 

افتادند.  یامبر از کنارم گذشت و  و جانوران موذی از سر و صورتم  ی در  ی می

دهند،  س دستور داد که سر خود را بتراشم. کعب  وران سرت آزارت میگفت: آیا جان

    ﴿گفت:  س خدای بزر  

     
     

 ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

کند: هنگامی که در  روایت می بواحدی از طریق عطاء از ابن عباس  -551

حدیبیه فرود آمدیم کعب بن عجره در حالی که جانوران موذی به سر و صورتش 

                                           
 فرهنگ دهودا.گرام.  0948/  24معادل  -1

و  1727و  1661و  4157و  4595و  4592و  4519و  5858 – 5854صحیح است، بواری  -2

 917ترماذی  5865و  5862و  5817و  5816، اباوداود 457/  5، مالاک 5025، مسلم 6828

 4، احمد 752، 729، حمیدی 5261، طیالسی 8972ابن ماجه  591و  594/  1نسائی  0977و 

، 7978، اباان حبااان 0678، 0677، اباان خزیمااه 026« مشاایخ»ن طهمااان در ، اباا047و  040/ 

از  550، واحاادی در اسااباب ناازول 098/  0، بیهقاای 007 – 004/  5، دارقطناای 7746طبااری 

چندین طریق همه از کعب بن عجاره باه کلماات متقاارب روایات کارده اناد، باه احکاام قارآن نگااه 

 کنید.

 آن به شرط شیوین صحیح است.روایت کرده اسناد  045/  4احمد  -3
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ها مرا خوردند.  س در همانجا  دویدند نزد رسول هللا آمد و گفت:  این شاش می

﴿   ﴾ تا آخر آیه نازل شد
(1)

. 

  ﴿ :597اسباب نزول آیة 

     
      
     

    
     

   
   

﴾2. 
روایت کرده اند: اهل یمن که به حج  باز ابن عباس  بواری و دیگران -556

گفتند: ما توکل  یشگان  داشتند و می آمدند، توشه و مصارف راه با خود برنمی می

   ﴿هستیم.  س 

 ﴾  نازل شد
(3)

. 

   ﴿: 598اسباب نزول آیة 

      
    

   
   
   

     

 ﴾4. 
ه و ذوالَمَجاز روایت کرده است: ع کاب، َمَجنَّ  ببواری از ابن عباس  -557

بازارهای دوران جاهلیت بودند، مسلمانان تجارت در ایام حج را گناه  نداشتند و در 

                                           
از عمر بن بشار مکای روایات کارده کاه عمار  555به این لفظ و اسناد جداً ضعیف است. واحدی  -1

 متروا است.

هاا حاج  [ مااه [ اند،  س هر آن كاس كاه در ]ایان هایى معلوم ]و مشوص [ حج ماه ]موسم»ترجمه:  - 2

یزش جنسى و بدكارى و مناقشه كردن ]روا[ [ در حج آم دار شد )احرام بست(، ]بداند كه را عهده

دانااد، و ره توشااه،  دهیااد، خداونااد آن را مااى نیساات، و از ]كااار[ نیااك هاار آنچااه را كااه انجااام مااى

 .« رهیزگارى است. و اى خردمندان، از من  روا بدارید

، 17 «تفساایر»و  55277 «الکبااری»نسااائی در  5772، ابااوداود 5107ری صااحیح اساات. بوااا -3

باه تواریج  86 «زادالمسایر»از ابن عبااس روایات کارده اناد باه  557 «اسباب نزول»واحدی در 

 محقق مراجعه کنید.

[ از  روردگارتاان روزى بوواهیاد گنااهى نیسات،  اس  بر شاما در آن اه ]باه موسام حاج»ترجمه:  - 4

ا چون از عرفات بااز گردیاد باه نازد مشاعر الحارام خداوناد را یااد كنیاد و باه شا رانه آن اه شاما ر

 .«هدایت كرد، یادش كنید. و به راستى  یش از آن از گمراهان بودید
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  ﴿این باره از رسول هللا  رسیدند. بنابراین 

     

﴾  نازل شد و به مسلمانان اجازه داد که در هنگام اجرای مراسم

توانند کارهای تجاری انجام دهند ج میح
(1)

. 

احمد، ابن ابوحاتم، ابن جریر، حاکم و غیره از طرق موتلف از ابوامامة  -558

کنیم ]در برابر  گفتم: ما در ایام حج حمالی می ببه ابن عمر  تیمی روایت کرده اند:

ت: ]آیا گیریم[ آیا حج ما مقبول است؟ گف ها اجرت می انتقال کالهای اشواص از آن

تراشید،  دهید و سرتان را می کنید و رمی جمره را انجام می طواف کعبه را به جا می

 رسید،  گفتم: بله[ گفت: مردی نزد رسول هللا آمد و عین همین سؤال را از او 

 ﴿ یامبر به جواب او نارداخت تا این که جبرئیل امین با آیة 

    

  ﴾  فرود آمد.  س رسول اکرم آن مرد را

طلب کرد و فرمود: حجتان به جا و درست است و شما از جملة حاجیان به شمار 

 آیید. می

   ﴿: 599اسباب نزول آیة 

   
     

  ﴾2. 
روایت کرده است: تمام عرب در عرفه وقوف  بابن جریر از ابن عباس  -559

  ﴿ وندکردند و تنها قریش در مزدلفه. خدا می

   ﴾  را نازل

فرمود
(3)

. 

کند: تنها قریش در  روایت می ابن منذر از اسماء دختر ابوبکر صدیق  -502

کردند. به استثنای شیبه  های دیگر در عرفه توقف می کردند و دسته یمزدلفه توقف م

    ﴿بن ربیعه.  س خدا 

 ﴾ .را نازل کرد 

                                           
به احکام  556، واحدی در اسباب نزول 4159و  0298و  0212و  5772صحیح است. بواری  -1

 به توریج محقق نگاه کنید. 591قرآن 

واهیاد. باه گردناد، بااز گردیاد و از خداوناد آمارزش بو آن گاه از آنجا كاه ماردم بااز ماى»ترجمه:  - 2

 .«راستى خداوند آمرزنده مهربان است

از حسین بن عبدهللا هاشمی از عکرمه از ابن عباس به اسناد ضعیف روایت کارده  7876طبری  -3

به خاطر ضعف حسین اما حدیث دارای شاواهد اسات کاه جمااعتی از تاابعین روایات کارده اناد و 

روایات کارده  لان از عایشاه و دیگار 5059، مسالم 4102اصل حدیث صحیح اسات کاه بوااری 

 اند، اما در آن نزول آیه ذکر نشده است و تنها گفته:  س همان است کالم خدای عزوجل.
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  ﴿: 020 – 022اسباب آیة 

   
   

      
    

    

   ﴾1. 
روایت کرده است: مردم عصر جاهلیت، در  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -505

گفت:  درم مردی  شدند. یکی می های بزر  یکجا دورهم جمع می اعیاد و جشن

شید و خونبهای بو های سواری می داد، شتر و اسب  یشه بود، به مردم غذا می سواوت

زدند.  س  شان از چیزی حرف نمی  رداخت. خالصه، جز کارهای  دران ها را می قتل

   ﴿خدای بزر  آیة 

 ﴾... را نازل فرمود
(2)

. 

ها مناسک حج را بجا  یت کرده است: چون عربابن جریر از مجاهد روا -500

شدند و کارهای دوران جاهلیت  دران خود را  آوردند، در موضع جمره جمع می می

کشیدند. بنابراین، آیة مذکور نازل شد به رخ یکدیگر می
(3)

. 

ای از عرب به موقف  روایت کرده است: عده بابن ابوحاتم از ابن عباس  -507

 روردگارا! امسال را سال باران و برکت، سال سرسبزی و  گفتند: آمدند و می می

خیزی، سال دوستی و صمیمیت و سال نیکویی و زیبایی بگردان. اما از امور  حاصل

 ﴿شدند.  س خدا در بارة آنان  شان، هیچ یادآور نمی آخرت

    
     

    ﴾  را

آیند که قلب شان سرشار از نور ایمان است و  ها کسانی می نازل کرد. بعد از آن

   ﴿گویند:  همواره می

   
   

   
    
    

                                           
[ خود را به جا آوردید، خداوند را همچون یاد كرد  درانتان بل اه   س چون مناسك ]حج»ترجمه:  - 1

گویناد:  روردگاارا، باه ماا  مى به یاد كردى ]بهتر و[ بیشتر، یاد كنید. از مردمان كسانى هستند كه

 .«اى نیست [ بده. و او را در آخرت بهره در دنیا ]از نعمتهاى خویش

 0812های  به ابن ابوحاتم نسبت داده. طبری او را از بسیاری از مفسرین روایت کرده به شاماره -2

 نگاه کنید. 7865 –

 ده است.از چندین طریق از مجاهد روایت کر 7865و  7817 – 7814طبری  -3
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 ﴾ « روردگارا! در دنیا به ما نیکی عطا 

ها  کن و در آخرت نیز به ما نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب دوزخ حفظ کن، آن

«ورند و خدا سریع الحساب است از کسب خود بهره
(1)

. 

   ﴿: 024اسباب نزول آیة 

   
  

     
    

﴾2. 
روایت کرده است:  بابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -504

وقتی که سریة عاصم و مرثد، گرفتار ]دام حیله و نیرنگ بنی هزیل[ گردید، دو 

شدگان که اینچنین تباه و هالا شدند، نه در  فق باهم گفتند: افسوس بر این کشتهمنا

ها  خانه و بین خویش و قوم خود نشستند و نه وبیفه و رسالتی را که  یشوایشان به آن

   ﴿سارده بود به انجام رساندند.  س آیة 

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

کند: اخنس بن شریق ثقفی به حضور نبی  از سدی روایت میابن جریر  -501

ن اسالم را  ذیرفته است.  یامبر از شنیدن این آمد و ابهار داشت که دین مبی کریم 

زده و شاد شد. ساس اخنس از مدینه خارج شد و در مسیر خود چون به  خبر شگفت

عه را آتش زد و یک کشتزار و یک گله االغ که متعلق به مسلمانان بود رسید مزر

خران را  ی کرد.  س این آیه نازل شد
(4)

. 

   ﴿: 027اسباب نزول آیة 

   
     

 ﴾5. 
خود و ابن ابوحاتم از سعید بن مسیب  «مسند»حارث بن ابواسامه در  -506

ای از  اند: صهیب به قصد هجرت به سوی رسول هللا شتافت و عده روایت کرده

از شتر خویش  یاده شد و به شتاب همه  مشرکان او را دنبال کردند. صهیب 

                                           
 نگاه کنید. 457/  5 «در المنثور»به  -1

انادازد و  [ زندگانى دنیا تو را به شگفتى ماى و از مردم كسى هست كه سونش در ]باره»ترجمه:  - 2

 .«ترین ستیزه جویان است آورد، حال آن ه او سوت بر آنچه به دل دارد خدا را گواه مى

ن ابومحمااد بااه اسااناد ضااعیف روایاات کاارده بااه از اباان اسااحاق از محمااد باا 7966و  7961طباری  -3

 خاطر شیخ ابن اسحاق.

 از سدی روایت کرده این مرسل و ضعیف است. 7964طبری  -4

گاذرد، و خداوناد  و از مردمان كسى هست كه از جانش باراى كساب خشانودى خادا ماى»ترجمه:  - 5

 .«[ به بندگان مهربان است ]نسبت
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دانید  تیرهایی را که در ترکش داشت بیرون آورد و گفت: ای گروة قریش، خوب می

سوگند تا همه  که من در میدان مردی، از بهترین تیراندازان شما هستم، به خدا

یافت و تا  تان ننشانم، بر من دست نوواهید نیتیرهای ترکشم را یک به یک بر  یشا

افکنم، آن وقت  قبضة شمشیر در دستم است، با این تی  بران سرهایتان را بر خاا می

ام  هرچه خواستید انجام دهید. و اگر خواسته باشید نشانی اموالم را که در مکه گذاشته

هم و در عو  شما راة مرا باز بگذارید. گفتند: خوب است، راهت را باز د به شما می

گذاریم. چون به مدینه نزد  یشوای اسالم رسید،  یامبر گفت: ابویحیی در  می

 اش باالترین بهره را گرفت.  س خدای بزر  اش فایده کرد و از سرمایه معامله
﴿    

   
    

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

به  به همین معنی از طریق ابن مسیب از صهیب  «مستدرا»حاکم در  -507

قسم موصول روایت کرده است
(2)

. 

و نیز از عکرمه بن قسم مرسل به همین معنی روایت کرده است -508
(3)

. 

این حدیث را روایت  مسلمه از ثابت از انس همچنان از طریق حماد بن  -509

کرده
(4)

و در آن نزول آیه را تصریح نموده و گفته است: این حدیث به شرط مسلم  

 است.

کند: این آیه در مورد صهیب، ابوذر و  ابن جریر از عکرمه روایت می -572

جندب بن سکن که یکی از خویشاوندان ابوذر بود نازل گردیده است
(5)

. 

  ﴿: 028زول آیة اسباب ن

   

                                           
اساات از علاای باان زیااد از سااعید  7110 «مطالااب عالیااه»ر و حااارث چنانچااه د 575/  7ن سااعد اباا -1

روایاات کاارده انااد. و علاای در حاادیث ضااعیف اساات، امااا خباار شااواهد دارد کااه اباان مردویااه از 

به توریج محقق آمده در  979ابوعثمان نهدی از صهیب روایت کرده چنانچه در تفسیر ابن کثیر 

 این اسناد سلیمان بن داود منقری ضعیف و متروا است.

روایت کرده، در این اسناد حصین بن حذیفه مجهاول  اس اساناد ضاعیف اسات. باا  422/  7حاکم  -2

از وجااه  7728ایاان وصااف حاااکم ایاان حاادیث را صااحیح گفتااه و ذهباای سااکوت کاارده و طبااری 

 دیگری روایت کرده که در این اسناد محمد بن زباله متروا است.

 به قسم مرسل روایت کرده است. 798/  7حاکم  -3

روایت به شرط مسلم صحیح دانسته و ذهبی هم موافق اسات، باه تفسایر ابان کثیار  798/  7حاکم  -4

نگااه  554، تفسایر کشااف 95زادالمسایر  747، تفسایر شاوکانی 057، تفسیر بغاوی 742و  979

کنید همه به توریج محقق. خالصه: این حدیث به همه طارق و شاواهدش قاوی اسات، اماا درسات 

خادا  –هاست ایان نظار طباری اسات  شود آیه عام است و صهیب هم از جمع آن این است که گفته

 داناتر است.

 از ابن جریج از وی روایت کرده، این حدیث مرسل است. 4224طبری  -5
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   ﴾1. 
ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: عبدهللا بن سالم، ابن یامین، اسد و  -575

شان  یش از  ه بن عمرو، ثعلبه و قیس بن زید که همهاسید  سران کعب، سعی

شدن از یهود بودند، گفتند: ای رسول خدا! شنبه روزی است که در گذشته ما  مسلمان

داشتیم، به ما اجازه بده کارهای مربوط به آن روز را به جا  گرامی می آن را بزر  و

ها به دستورات آن عمل  بیاوریم و تورات هم کتاب الهی است. ما را اجازه بده تا شب

  ﴿کنیم.  س آیة 

   

 ﴾... نازل شد
(2)

. 

   ﴿: 054اسباب نزول آیة 

   
    

    
  
   

   
       

   ﴾3. 
عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است: در غزوة احزاب رسول  -570

شدند و در تنگنای شدید قرار گرفتند. این آیه در آن  خدا و یارانش دچار بال و آزمون

روز نازل شد
(4)

. 

  ﴿: 051اسباب نزول آیة 

     
   

  
  

                                           
اى مؤمنان، یك دست به اسالم در آییاد و از گامهااى شایطان  یاروى م نیاد، باه راساتى »ترجمه:  - 1

 .«كه او براى شما دشمن آش ار است

باه هماین معنای از ابان عبااس  506باه قسام مرسال از وی روایات کارده و واحادی  4259طبری  -2

 روایت کرده است در این اسناد موسی بن عبدالرحمن صنعانی ضعیف متروا است.

آیا  نداشتید كه به بهشت در آیید، حال آن ه هنوز ح ایت آنان كاه  ایش از شاما گذشاتند، »ترجمه:  - 3

امده است؟ سوتى و محنت به آنان رسید و ت ان خوردناد تاا آن اه  یاامبر و كساانى ]بر سر[ شما نی

گفتنااد: نصاارت الهااى كااى خواهااد بااود؟ باادان كااه نصاارت خاادا نزدیااك  كااه بااا او ایمااان آوردنااد، مااى

 .«است

 از معمر روایت کرده اند، این مرسل است. 4268و از طریق او طبری  012عبدالرزاق  -4
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﴾1. 
َریج روایت کرده است: مسلمانان از رسول خدا  رسیدند  -577 ابن جریر از ابن ج 

که از دارایی و ثروت خود بهتر است به کدام اشواص صدقه بدهند،  س آیة 

﴿    

    ﴾  نازل

 شد.

 ابن منذر از ابن حیان روایت کرده است: عمرو بن جموح از نبی اکرم  -574

از دارایی خویش چه چیز را و به چه کسی صدقه بدهیم؟  س این آیه نازل  ، رسید

 شد.

  ﴿: 058 – 057اسباب نزول آیة 

   
       

     
   

   
    

   
    

   
     

     
    
   

   
   

    ﴾2. 

                                           
[ انفااق كنناد، بگاو: هار ماالى كاه انفااق  اى  رسند: چاه چیازى ]و باه چاه شایوه از تو مى»ترجمه:  - 1

كردید از آن  در و مادر و خویشااوندان و یتیماان و بینوایاان و در راه مانادگان اسات و هار نی اى 

 .«دهید، ]بدانید[ كه خداوند به آن آگاه است كه انجام مى

 رسااند. بگااو: جنااك كااردن در آن  مااى -آن جنااگ كااردن در -از تااو درباااره ماااه حاارام»ترجمااه:  - 2

[ بزر  و بازداشتن از راه خدا و كفر ورزیدن به او و ]باز داشتن از[ مسجد الحرام  ]گناهى بس

تار اسات  [ از قتل سوت است و بیرون راندن اهلش از آن نزد خداوند نارواتر است. و فتنه ]شره

ما را از دینتان برگردانناد. و هار كاس از شاما كنند تا آن ه اگر بتوانند ش و  یوسته با شما جنگ مى

از دین خود برگردد، آن گاه در حال كفر بمیرد، آنان كارهایشان در دنیا و آخرت تباه شاده اسات. 

 .«اند اند، آنان در آنجا جاودانه و آنان دوزخى
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 «سنن»و بیهقی در  «معجم کبیر»جریر و ابن ابوحاتم و طبرانی در ابن  -571

از سااة اسالم را به  خود از جندب بن عبدهللا روایت کرده اند: رسول هللا گروهی

فرماندهی عبدهللا بن جحش به مأموریتی فرستاد. ایشان به ابن حضرمی برخوردند و 

آن روز از ماة رجب است و یا از جمادی.  او را به قتل رساندند و ندانستند که

ریزی نمودید.  س  مشرکان خطاب به مسلمانان گفتند: شما در ماة حرام جنگ و خون

   ﴿آیة 

  ﴾ ای  نازل شد. ساس عده

گردند.  ایل نمیگفتند: این جماعت اگر به گناه مبتال نشده باشند به اجر و ثواب هم ن

   ﴿خدای مهربان 

  
    
   

     

﴾  نازل کردرا
(1)

. 

عباس از طریق عثمان بن عطاء از  درش از ابن  «ةبالصحا»ابن منده در  -576

این حدیث را روایت کرده است ب
(2)

. 

  ﴿: 059اسباب نزول آیة 

    
    
   

    
     

    
   

﴾3. 

                                           
 از 50 – 55/  9، بیهقای 5672طبرانای  4287، طبری 5174صحیح و چند شاهد دارد ابویعلی  -1

از  4281جندب بن عبدهللا روایت کرده اند. یک راویش مجهول و اسنادش ضعیف است. طباری 

از ابن  4289از ابومالک به قسم مرسل روایت کرده و طبری  4290از سدی و  4286عروه و 

از مرسال  4296باا اساناد واهای از عطیاة عاوفی و طباری  4292عباس باا ساند حسان و طباری 

ه باا ین حدیث شاواهد دیگار هام دارد کاه هماه مرسال هساتند. خالصاضحاا روایت کرده است، ا

 توریج محقق. 98 «زاد المسیر»همه طرق و شواهدش صحیح است 

 اسناد آن ضعیف است برای این که عثمان بن عطای خراسانی ضعیف است. -2

یاز[  رساند، بگاو: در هار دوى آنهاا گنااهى بازر  و ]ن از تو درباره شراب و قمار مى»ترجمه:  - 3

 رساند: چاه  براى مردم سودهایى است و گناه هار دوى آنهاا از نفعشاان بیشاتر اسات. و از تاو ماى

هاا را اینچناین باراى شاما روشان  چیز انفاق كنناد. بگاو: افازون ]بار نیااز خاود را[. خداوناد نشاانه

 .«سازد، باشد كه شما اندیشه كنید مى
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  ﴿اسباب نزول 

﴾  شرح سبب نزول این آیه در سورة مائده، اسباب نزول

 آید. می 97 – 92آیات 

روایت کرده است:  بابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -577

حضور  ای از اصحاب  ها به انفاق در راة خدا مأمور شدند، عده که مسلمان زمانی

رسول هللا آمدند و گفتند: اسالم به ما دستور داده است که از اموال خود در راة خدا 

دانیم چه چیز را باید انفاق کنیم؟  س خدا  انفاق نماییم، اما نمی

﴿   

 ﴾ .را نازل کرد 

 همچنان از یحیی روایت کرده است: معاذ بن جبل و ثعلبه نزد  یامبر  -578

داریم از دارایی چه چیز را در  دار و زن و بچه آمدند و گفتند: ای  یامبر خدا ما برده

راة خدا ببوشیم.  س این آیه نازل شد
(1)

. 

  ﴿: 002اسباب نزول آیة 

    
     

    
    
    

     

    ﴾2. 
روایت کرده اند: چون آیة  بیگران از ابن عباس ابوداود، نسائی، حاکم و د -579

﴿    

   ﴾...  :( 74)اسراء

   ﴿و آیة 

 ﴾...  :( نازل شد، 52)نساء

ا از غذای یتیم جدا کرد. کردند، غذای خود ر ها سر رستی می های که از یتیم آن

داشت تا دفعة بعد  ماند، آن را برایش نگاه می طوری که اگر از غذای یتیم چیزی می

شد. این امر بر مسلمانان دشوار آمد و از  بوورد و در نتیجه عذا خراب و فاسد می

                                           
تم از آبان از یحیی ذکر کرده ایان مرسال اسات گذاری محقق از ابن ابوحا به شماره 962ابن کثیر  -1

 زیرا یحیی بن ابوکثیر معاذ را ندیده و آبان  سر عبدهللا شامی متروا است.

 رساند. بگاو: اصاالح كاردن ]كاار[  در ]كار[ دنیا و آخرت. و از تو درباره یتیماان ماى»ترجمه:  - 2

ان شاما هساتند و خداوناد تبه اار را [ بارادر آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستى كنید، ]در ح م

گرفات، باه راساتى كاه خداوناد  خواسات بار شاما ساوت ماى شناساد و اگار خادا ماى از درست ار مى

 .« یروزمند فرزانه است



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  18
 

 

  ﴿جویی کرند، لذا  رسول اکرم چاره

﴾ نازل شد
(1)

. 

  ﴿: 005اب نزول آیة اس

    
    

     
   
    

    
    

     
   

   
   

 ﴾2. 
ابن منذر، ابن ابوحاتم و واحدی از مقاتل ]بان حیاان[ روایات کارده اناد: ابان  -542

اجازه خواسات باا عنااق ازدواج کناد. در حاالی کاه ایان  از نبی اکرم ابو مرثد غنوی 

 زن مشرا بود و از وجاهت و زیبایی بهرة کافی داشت.  س این آیه نازل شد.

 روایاات کاارده اساات: بواحاادی از طریااق ساادی از ابومالااک از اباان عباااس  -545

ورت او عبدهللا بن رواحه بر کنیزا سیاة خود خشامگین شاد و سایلیی محکمای بار صا

آمد و از جریان آگااهش سااخت. ] یاامبر از  نواخت. بعد  شیمان شد و نزد نبی اکرم 

خواند و به خدا و  گیرد، نماز می رویة آن  رسید، عبدهللا گفت: ای رسول خدا روزه می

رسااولش ایمااان دارد.  یااامبر فرمااود: ایاان زن مساالمان اساات[
(3)

. عباادهللا گفاات: حتماااً 

نمایم و همین کار را هام کارد. گروهای باه بادگویی و  ازدواج می کنم و با او آزادش می

                                           
از  574، واحاادی 4586، طبااری 078/  0، حاااکم 016/  6، نسااائی 7875حساان اساات، ابااوداود  -1

سان اسات باه جهات عطااء بان ساائب کاه تنهاا ابن عباس روایت کرده اند. اسناد آن باا شاواهدش ح

شوریده خرد شده، حاکم این را صاحیح گفتاه و ذهبای هام موافاق اسات. ایان حادیث دارای شاواهد 

از  4595از مرسال قتااده و  4589از مرسال عبادالرحمان بان اباولیلی و  4588است کاه طباری 

 راجعه کنید.به توریج محقق م 525 «زاد المسیر»مرسل ربیع بن انس روایت کرده به 

و زنان مشره را همسر مگزینید تا وقتى كاه ایماان آورناد. و باى گماان كنیاز ماؤمن از »ترجمه:  - 2

[ شاما را باه شاگفت آورده باشاد و  زن ]آزاد[ مشره بهتر اسات، اگار چاه ]زیباایى آن زن مشاره

ماؤمن بهتار ]زنان مسلمان را[ به همسرى مشركان در نیاورید، تا وقتى كه ایمان آورناد. و بارده 

[ فارا  از مشره اسات و اگار چاه شاما را باه شاگفت آورده باشاد. آناان )مشاركان( باه آتاش ]دوزخ

هااى خاود را باراى  خواناد. و نشاانه خوانند و خدا به توفیاق خاود باه بهشات و آمارزش فارا ماى مى

 .«سازد باشد كه  ند ذیرند مردم روشن مى

 .41بی، قاهره، ص اسباب نزول، واحدی نیشابوری، ناشر مؤسسة حل -3
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 ﴿زدن  رداختند و گفتند: عبدهللا با کنیزکش ازدواج نماود.  اس  طعنه

﴾ .تا آخر آیه در بارة او نازل شد 

این حدیث را ابن جریر از سدی به قسم منقطع روایت کرده است -540
(1)

. 

  ﴿: 000اسباب نزول آیة 

     
   

    
     

    
     

  

 ﴾(2)
. 

روایت کرده اند: یهود هنگام قاعادگی زناان، ناه باا  مسلم و ترمذی از انس  -547

کارد. اصاحاب کباار  مقاربت و نزدیکای می خوردند و نه با آناان در خاناه ایشان غذا می

در ایااااااااااان ماااااااااااورد  رسااااااااااایدند.  اااااااااااس خااااااااااادا آیااااااااااااة  از نبااااااااااای کاااااااااااریم 

﴿  ...﴾ 
توانیاد هار کااری کاه بوواهیاد انجاام  مود.  یاامبر گفات: باه جاز مقاربات میرا نازل فر

دهید
(3)

. 

از طریااق اباان اسااحاق از محمااد باان ابومحمااد از  «ةبالصااحا»بااارودی در  -544

روایت کارده اسات: ثابات بان دحاداح از  یاامبر اکارم  بعکرمه یا سعید از ابن عباس 

 ﴿]در باااارة ایاااام حااایض[  رساااید. بناااابراین آیاااة 

 ﴾... .نازل گردید 

ابن جریر از سدی به این معنی روایت کرده است -541
(4)

. 

  ﴿: 007اسباب نزول آیة 

    
     

   

                                           
 تر است. از سدی به قسم مرسل روایت کرده که از حدیث موصول قبلی صحیح 4008طبری  -1

[ حایض از  [ رناج اسات،  اس ]باه وقات  رساند، بگاو: آن ]مایاه از تو دربااره حایض ماى»ترجمه:  -2

[  ااه  وبىزنان كناره گیرید و تا وقتى كه  اه شوند، باا آناان نزدی اى م نیاد، آن گااه چاون ]باه خا

شاوند، ]غساال كنناد[ از همااان جاا كااه خداوناد بااه شاما فرمااان داده اسات بااا آناان آمیاازش كنیاد. بااه 

 .«دارد راستى خداوند توبه كنندگان و  اه شوندگان را دوست مى

و ابان  587و  510/  5و نساائی  0977، ترمذی 0561، 018، ابوداود 720صحیح است، مسلم  -3

از انااس  5760، اباان حبااان 755/  5، ابوعوانااه 041/  5ارماای ، د0210، طیالساای 644ماجااه 

 به توریج محقق نگاه کنید. 521« زاد المسیر»روایت کرده اند به 

 روایت کرده و این مرسل است. 4077طبری  -4
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 ﴾(1)
. 

گفات:  روایت کرده اند: یهاود می بواری، مسلم، ابوداود و ترمذی از جابر  -546

اگر کسی با زن از عقب در محل تناسالی مقاربات انجاام دهاد فرزناد کاج چشام باه دنیاا 

   ﴿آیاااااااااااااااد.  اااااااااااااااس  می

   ﴾  نازل

شد
(2)

. 

 نازد  یاامبر  احمد و ترمذی از ابن عباس روایت کرده اند: عمار فااروق  -547

آمد و گفت: ای رسول خدا هالا شدم، گفات: چاه چیاز هالکات کارد؟ گفات: امشاب باا 

 اساااخ ناااداد.  اااس آیاااة  همسااارم از  شااات در ناحیاااة تناسااالی مقاربااات کاااردم.  یاااامبر 

﴿    

  ﴾ .کااااالم الهاااای  نااااازل شااااد

آمیزش را بکار بندید و از آمیزش در  های موتلف ها و وضعیت گویاست که همه روش

 شت محل تناسلی و روزهای حیض خودداری کنید
(3)

. 

ابن جریر، ابویعلی و ابن مردویه از طریق زید بن اسالم از عطااء بان یساار  -548

روایت کرده اند: مردی با همسر خود از  شات سار مقاربات کارد  بوسعید خدری از ا

 ﴿و مااااردم ایاااان عماااال او را تقباااایح نمودنااااد.  ااااس آیااااة 

 ﴾ .نازل گردید 

                                           
زنانتان كشتزار شما هستند،  س هار گوناه كاه خواهیاد، باه كشاتزار خاود در آییاد و ]ره »ترجمه:  -1

[ براى خودتان  یش فرساتید. و از خداوناد  اروا بداریاد و بدانیاد كاه شاما  ى نیكاى از كارها توشه

 .«به لقاى او خواهید رسید. و مؤمنان را نوید ده

« تفسایر»، نساائی در 0978، ترماذی 0567، اباوداود 5471، مسالم 4108صحیح است، بواری  -2

/  4، اباان ابوشاایبه 064« تفساایر قاارآن»، عباادالرزاق در 5067، حمیاادی 5901، اباان ماجااه 19

باه تواریج محقاق  711روایت کرده اناد. باه فاتح القادیر  594/  7و بیهقی  42/  7، طحاوی 009

 نگاه کنید.

 ، اباویعلی097/  5، احماد 55242و  8977 «الکبری»و  62 «تفسیر»، نسائی در 0982ترمذی  -3

مسااویء »در  ، خرائطی4712، طبری 6507 «المشکل»، طحاوی در 4020، ابن حبان 0776

 بااااه 040 «تفساااایر»، بغااااوی در 598 – 597/  7، بیهقاااای 50757، طبراناااای 461 «األخااااالق

از چند طریق از یعقوب از عبدهللا قمای از  «اسباب نزول»در  541شمارةگذاری محقق، واحدی 

جعفاار باان ابااومغیره از سااعید باان جبیاار از اباان عباااس روایاات کاارده انااد. اسااناد آن حساان اساات و 

/  5« فاتح البااری»داند و حافظ ابان حجار در  ن ثقه اند ترمذی این حدیث را حسن میهای آ راوی

 به توریج محقق. 047این اسناد را صحیح گفته است. احکام القرآن  4108و  595
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روایت کرده است: این آیاه در باارة مقاربات باا زناان  ببواری از ابن عمر  -549

از  شت فرود آمده است
(1)

. 

[ روایاات کاارده ببااه سااند جیااد از ]اباان عماار  «وسااطمعجاام ا»راناای در و طب -512

در مورد اجازة  ﴾  ﴿است: 

مقاربت بازنان در  شت محل تناسلی فرستاده شده است
(2)

. 

روایت است: مردی در زمان  یامبر با همسار خاود از  بو نیز از ابن عمر  -515

ار را زشات  نداشاتند و او را سارزنش کردناد.  اس  شت سر مقاربت کرد، مردم این ک

را نازل  ﴾  ﴿خدای بزر  

کرد
(3)

. 

روایت کرده اند: ابن عمر که خدا مغفارتش  بابوداود و حاکم از ابن عباس  -510

 رست بودند با طایفة از یهاود کاه اهال  کناد توهم کرده است. گروهی از انصار که بت

تماس داشتند. گروة انصار طایفة یهود را باه فضال و داناش از خاود برتار  کتاب بودند

کردنااد، اهاال کتاااب بااا  هااا  یااروی می دانسااتند و در بساایاری از کارهااای خااود از آن می

ترین حالات  کردند، مگر از یاک طارف کاه آن حاال  وشایده همسران خود نزدیکی نمی

ه بودناد. قبیلاة قاریش زناان را زن است و قبیلة انصار نیز هماان روش را اختیاار کارد

جسااتند.  کردنااد و از آنااان از  اایش رو از  شاات و بااه  شاات خوابیااده لااذت می برهنااه می

ها با زنی از انصاار ازدواج کارد، خواسات  وقتی مهاجرین به مدینه آمدند مردی از آن

همان روش را با این زن انجام دهد، اماا زن نااذیرفت و گفات: ماا تنهاا از یاک طارف 

                                           
به بواری نسبت داده، بواری به این عباارت روایات نکارده، اماا  «در المنثور»مؤلف اینجا و در  -1

از ناافع روایات کارده اسات: ابان  از ابان عاون 4107ده اسات، بوااری ی شاا در این ماورد اشااره

گفت، یاک روز مان  شد با کسی سون نمی کرد تا فارغ نمی عمر هروقت به قراءت قرآن آغاز می

قرآن را به دست گرفتم و او ساورة بقاره را ]از حفاظ[ خواناد، تاا ایان کاه باه جاایی از ایان ساوره 

ر باارة چاه ناازل شاده؟ گفاتم: ناه، گفات: ایان آیاه در خصاوص دانی د رسید و از من  رسید آیا می

فالن چیز نازل شده است و به قراءت ادامه داد. و از عبدالصمد ]از  درش[ از ایاوب از ناافع از 

   ﴿اباااااااااان عماااااااااار روایاااااااااات کاااااااااارده 

﴾ از  ادرش  کند. این را محمد بن یحیی بن سعید گوید: با زن در مقاربت می می

ن از عبیدهللا بن نافع از ابن عمر روایت کرده است. بواری اینگونه روایت کارده و چیازی بار ایا

باه نقال از ابان عربای همینگوناه بیاان  579/  8 «فاتح البااری»نیفزوده است. حافظ ابان حجار در 

 4772 – 4708کرده است. مؤلف به روش اسحاق بن راهویه و طبری بیان داشته است. طباری 

از چند طریق از ابن عون از نافع از ابن عمر روایت کرده است. و این اسناد به شرط بوااری و 

 مسلم است.

« مجماع الزوائاد»از ابان عمار روایات کارده اسات. هیثمای در  7879« معجم اوساط»طبرانی در  -2

 گوید: این را طبرانی از اساتادش علای بان ساعید بان بشایر روایات کارده کاه او حاافظ می 52862

 های آن ثقه اند. گوید: قوی نیست و باقی راوی است. دار قطنی می

از دو طریااق از نااافع از اباان عماار روایاات  6094 «معجاام اوسااط»و طبراناای در  4776طبااری  -3

 کرده اند. اسناد آن تا نافع صحیح است. سالم و زهری در این مورد با نافع موالفند.
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دهیم باآلخره سرشان فاش شاد و مااجرا باه گاوش رساول خادا رساید.  انجام می مقاربت

  ﴿بنااااااااااااابراین خاااااااااااادای عزوجاااااااااااال 

    

﴾ های موتلاف آمیازش و معاشارت:  را نازل فرماود. یعنای از شایوه

د، البتاه تنهاا از جاایی کااه  یشارو،  شات و باه  شات خوابیاده و دراز کشایده لاذت بجوییا

محل تولد فرزند است
(1)

. 

حافظ ابن حجر در شرح صحیح بواری گفته است:
(2)

 بسبب نزولی که ابن عمار  

برای این آیه ذکر کرده مشهور است، مثل این که ابن عباس حدیث ابوساعید را نشانیده 

است تهاش نداس و در این باره به اشتباه و تنها حدیث ابن عمر به او رسیده
(3)

. 

   ﴿: 004اسباب نزول آیة 

    
   
     

﴾(4)
. 

 ﴿اباااان جریاااار از طریااااق اباااان جااااریج روایاااات کاااارده اساااات: آیااااة  -517

   

...﴾  در بارة ابوبکر صدیق نازل شده است
(5)

. 

 ﴿: 008اسباب نزول آیة 

   
      

     
    

    
  

    
    

                                           
به اسناد حسان و بیهقای  540، واحدی 4742طبری  ،079/  0، حاکم 0564حسن است، ابوداود  -1

 روایت کرده اند و اصلش شواهد دارد. 591/  7

 .595/  8 «فتح الباری» -2

هاا را در  هاا مقاربات باا زن صحیح همین است که عامة اهال علام از صاحابه، تاابعین و بعاد از آن -3

تفسایر شاوکانی، احکاام اباان  داننااد، باه تفسایر ابان کثیار، زادالمساایر،  شات محال تناسالی حارام می

 عربی به همین آیه نگاه کنید. خالی از مفاد نیست.

[ خدا  و براى ]اجتناب از[ آن ه نی وكارى كنید و  روا دارید و بین مردم آشتى دهید ]نام»ترجمه:  -4

 .«را دستاویز سوگندهاى خویش قرار مدهید. و خداوند شنواى داناست

وایات کارده و ایان معضال اسات و آنچاه را بان جاریج باه قسام ر 4775جداً ضعیف است، طبری  -5

مرسل روایت کند به مراتب واهی است. در شان ابوبکر آیااتی از ساورة ناور ناازل شاده در آنجاا 

 نگاه کنید.
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 ﴾ (1)
. 

صاری روایت کرده ابوداود و ابن ابوحاتم از اسماء دختر یزید بن سکن ان -514

 یش از بیان حکم عدة طالق، شوهرم مرا طالق داد. ساس  اند: در زمان رسول هللا 

 ﴿خدای حکیم عدة طالق 

   

﴾ .را نازل فرمود 

کرده اند: از کلبی و مقاتل روایت  «الناسخ»ثعلبی و هبت هللا بن سالمه در  -511

همسرش قتیله را در حالی که از  اسماعیل بن عبدهللا غفاری در عهد رسول هللا 

بودنش آگاهی نداشت طالق داد. بعد که باخبر شد، به او رجوع کرد، اما  س از  حامله

زایمان، آن زن و فرزندش از جهان رفتند.  س 

﴿  

  ﴾  نازل

شد
(2)

. 

   ﴿: 009اسباب نزول آیة 

   
     

    
    

     
      

     
     

      

                                           
[ چشم به راه دارند و اگار  و زنان طالق داده شده باید خودشان را تا سه حیض ]یا  اكى»ترجمه:  -1

ایمان دارند، نهان داشتن آنچه خداوند در رحمهایشان آفریده اسات، باراى به خدا و روز باز سین 

[ باه بازگرداندنشاان ]باه  در ایان ]مادت -اگار خواهاان آشاتى هساتند -آنها روا نیست. شوهرانشان

[ باه طاور شایساته بار آناان دارناد،  ن اح خود[ سزاوارترند و زنان از همچون حقى كه ]شوهران

 .«[ برترى دارند و خداوند  یروزمند فرزانه است آنان ]به مرتبتى بر خور دارند و مردان بر

کلبی و مقاتل روایات کارده اناد، هاردوی متاروا و ماتهم باه دروغگاویی هساتند  اس خبار نااچیز  -2

 است.
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 ﴾ (1)
. 

وقت  روایت کرده اند: مرد هر لترمذی، حاکم و دیگران از عایشه  -516

کرد، آن  داد و هرگاه در روزهای عده رجوع می است زن خود را طالق میخو می

شد و اگر مردی صد بار یا بیشتر هم این کار را  زن همسر شرعی وی شمرده می

توانست. تا این که مردی به همسرش گفت: به خدا سوگند نه طالقت  کرد، می می

زن گفت: یعنی با من  دهم. دهم که از من جدا شوی و نه در خانة خود جایت می می

دهم و چون زمان انقضای عده نزدیک شد،  کنی؟ گفت: طالقت می چگونه رفتار می

رفت و جریان را به عر  رساند.  کنم. آن زن حضور نبی کریم  به تو رجوع می

 ﴿ یامبر سکوت فرمود. تا وحی آسمانیی 

    

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

 تا آخر آیه: ﴾  ﴿اسباب نزول کالم عزیز 

روایت کرده است: مرد  باز ابن عباس  «ناسخ و منسوخ»ابوداود در  -517

ای که خودش  کرد، چه مهریه خواست مصرف می دارایی زن خود را هرگونه که می

رد که این عملش گناه محسوب شود.  س ک به او داده بود و چه اموال دیگر و فکر نمی

    ﴿خدا کالم آسمانیی 

   

﴾ .را نازل فرمود 

ابن جریر از ابن جریح روایت کرده است: حبیبه از شوهرش ثابت بن قیس  -518

ای[  ه مهر گرفتهنزد رسول خدا شکایت کرد.  یامبر گفت: آیا باغ او را ]ک

گردانی؟ گفت: آری،  یامبر ثابت را نزد خود خواست و مطلب را بیان کرد.  برمی

ثابت گفت: آیا رواست که من باغ خود را  س بگیرم،  یامبر گفت: آری، ثابت گفت: 

    ﴿کنم.  س  این کار را می

   

                                           
[ دو بار است  س ]از آن باید زن را[ به شایستگى نگاه داشتن یا به نی ى  طالق ]رجعى»ترجمه:  -1

[ بگیرید مگر آن اه  اید چیزى را ]باز  س ان روا نیست كه از آنچه به آنان دادهرها كردن. و برایت

[ اگر بایم آن داشاتید  توانند اح ام خدا را بر  ا دارند.  س ]اى مسلمانان [ بترسند كه نمى ]همسران

كه حدود الهى را بر  اا ندارناد، در آنچاه زن عاو  خاویش ]باه شاوهر[ دهاد، بار آن دو گنااهى 

[ الهاى اسات،  اس از آنهاا تجااوز م نیاد، و هار كاس از حادود خادا  حادود ]مقاّرر شاده نیست. این

 .«تجاوز كند، اینانند كه ستم ارند

بااه شااکل  5590و طبااری از عااروه بااه قساام مرساال روایاات کاارده انااد و ترمااذی  188/  0مالااک  -2

انااد. از عایشااه روایاات کاارده  777/  7، بیهقاای 510، واحاادی 082و  079/  0موصااول، حاااکم 

حاکم این حدیث را صحیح گفته و ذهبی این را ضعیف شمرده است، زیرا گفته: چندتا یعقوب بان 

 حمید است.
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   ﴾  تا آخر در بارة او نازل

 شد.

    ﴿: 072اسباب نزول آیة 

     
      
   

    
     
    

 ﴾ (1)
. 

ابن منذر از مقاتل بن حیان روایت کرده است: عایشه دختر عبدالرحمن بن  -519

عتیک همسر  سر عموی خود رفاعه بن وهب بن عتیک بود، شوهرش او را طالق 

داد.  س نزد  بائن داد و او با عبدالرحمن بن زبیر قربی ازدواج کرد. او هم طالقش

رسول خدا آمد و گفت: عبدالرحمن قبل از این که با من مقاربت کند طالقم داد، اینک 

توانم به شوهر اولی خویش برگردم؟ نبی کریم گفت: نه، تا شوهر دوم با تو  می

   ﴿توانی، به این سبب  مقاربت انجام نداده نمی

     
     

    

 ﴾  نازل شد. مبنی بر این که اگر شوهر

بعدی  س از مقاربت او را طالق دهد نکاح او با شوهر اولش گناه محسوب 

شود نمی
(2)

. 

  ﴿: 075اسباب نزول آیة 

   
   
    
  

    
      

    

                                           
 ااس اگاار ]شااوهر[ او را ]بااراى سااومین بااار[ طااالق داد،  ااس از آن بااراى او )شااوهر( »ترجمااه:  -1

طاالق داد، شود، تا آن ه با همسرى جز او ازدواج كناد. آن گااه اگار ]آن شاوهر[ او را  حالل نمى

توانند اح ام خدا را بر  ا دارند، گناهى بار هار دوى آناان نیسات كاه ]باا ازدواج  اگر بدانند كه مى

 .«سازد به همدیگر[ بازگردند. این حدود خداست كه آنها را براى مردم دانا روشن مى

اسات مرسل و ضعیف است. تنها سبب نزول بودن این قضیه اشتباه است اما خبر صحیح و ثابات  -2

 792 «فاتح القادیر»دیگاران از عایشاه روایات کارده اناد و  5700، مسالم 0679که او را بواری 

 گذاری محقق. شماره
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   ﴾ (1)
. 

در آن روایاات کاارده اساات:  باباان جریاار از طریااق عااوفی از اباان عباااس  -562

داد و قباال از انقضااای عااده بااه غاار   دوران گهگاااه مااردی زن خااود را طااالق ماای

کارد و  متضررساختن زن و جلوگیری از ازدواجاش باا شاوهر دیگار باه او رجاوع می

ل کردداد. بنابراین، خدای بزر  این آیه را ناز باز طالقش می
(2)

. 

و از سدی روایات کارده اسات: ماردی از انصاار باه ناام ثابات بان یساار زن  -565

خود را طالق داد. دو یا سه روز قبل از انقضای عده به او رجوع کرد و بازهم جهات 

 ﴿متضررسااااااااااااااااااختن زن او را طاااااااااااااااااالق داد. بناااااااااااااااااابراین، آیاااااااااااااااااة 

  

﴾ نازل شد
(3)

. 

روایت کارده اناد:  خود و ابن مردویه از ابودرداء  «مسند»ن ابوعمر در اب -560

کارد  گفت: شوخی کاردم و باردة خاود را آزاد می داد و می مردی زن خود را طالق می

  ﴿گفاات: شااوخی و ماازاح کااردم.  ااس خاادا  و می

  ﴾ .را نازل کرد 

بن صامت به همین معنی روایت کرده استابن منذر از عباده  -567
(4)

. 

و ابن مردویه از ابن عباس به همین معنی روایت کرده است -564
(5)

. 

و ابن جریر از مرسل حسن به همین معنی این روایت را نقل کرده است -561
(6)

. 

  ﴿: 070اسباب نزول آیة 

   
    

                                           
و چون زنان را طالق دادید، و به سر آمد خود برسند، آن گاه آنها را به شایساتگى نگااه »ترجمه:  -1

[ نگااه مداریاد تاا ساتم كنیاد و  دارید یا به نی ى رها سازید و آنان را براى زیان رسااندن ]باه آناان

هر كس چنین كند، به راستى بر خود ستم روا داشته است. و آیات خادا را باه ریشاوند مگیریاد و 

نعمت خدا را بر خویش و آنچه را كه از كتاب و ح مت بر شما ناازل كارده اسات كاه شاما را باه 

 .«ا به همه چیز داناستدهد، یاد كنید و از خداوند  روا دارید و بدانید كه خد آن  ند مى

به سندی که در آن مجاهیل است از عطیة عوفی روایت کرده و عطیه نیز ضاعیف  4957طبری  -2

 است.

 به قسم مرسل از سدی روایت کرده که ضعیف است. 4907طبری  -3

 به توریج محقق. 794فتح القدیر  -4

 به قبلی نگاه کن. -5

 به مجموع قوی هستند. وهللا اعلم. روایت کرده است. این روایات 4906طبری  -6
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   ﴾ (1)
. 

روایت کرده  بواری، ابوداود، ترمذی و برخی دیگر از َمعقِل بن یَسار  -566

اند: او خواهر خود را به یکی از مسلمانان تزویج کرد و این زن مدتی با شوهرش 

کردند.  س شوهرش او را طالق داد و تا انقضای عده رجوع نکرد، اما  زندگی می

مد و همسر سابقش عی نزد معقل آرد با جمباز به یکدیگر تمایل  یدا کردند. ساس آن م

را خواستگاری کرد، معقل در جوابش گفت: ای ناکس نادان گرامیت داشتم و خواهر 

خود را به عقد تو درآوردم، اما تو او را طالق دادی، به خدا سوگند! او دیگر هیچ 

دیم گردد. خدای عزوجل نیازمندی این دو را به یکدیگر به علم ق وقت نزد تو برنمی

  ﴿خود دانست و آیة 

   
    

   
    

     
   

     
    

   ﴾  .را نازل فرمود

از دستورات او چون معقل این آیه را شنید گفت:  روردگار خویش را فرمانبردارم و 

کنم. ساس آن مرد را دعوت کرد و گفت: اینک خواهرم را دوباره به عقد  می عتطاا

آورم تو درمی
(2)

. 

                                           
و چون زنان را طالق دادیاد و باه سار آماد خاویش برساند، وقتاى كاه در باین خاویش باه »ترجمه:  -1

شایستگى تراضى كنند، آنان را از آن ه با همسران خویش ازدواج كنند، باز مدارید. این ]ح ماى 

شاود. ایان باراى  ، به آن  ند داده مى[ كه هر كس از شما كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد است

 .«دانید داند و شما نمى تر است. و خدا مى شما  اكتر و  اكیزه

 65 «تفسایر»، نساائی در 5985ترماذی ، 0278، اباوداود 1572و  4109صحیح است، بوااری  -2

، واحادی در 578/  7، بیهقی 4974 – 4972، طبری 000/  7، دار قطنی 972، طیالسی 60و 

شاارح »گذاری محقااق، و در  بااه شااماره 068 «تفساایر»، بغااوی در 514و  517 «ناازولاسااباب »

از چندین طریق از حسن، از معقل بان یساار روایات کارده اناد. و حسان در بعاض  0016 «ةلسنا

شاود کاه در  حت ساون جصااص آشاکار میروایات به تحدیب بیاان کارده باه ایان ترتیاب عادم صا

 به توریج محقق. 019حکام القرآن ن مرسل است. أه حدیث حسکگفته بود 527/  0 «احکام»
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 این حدیث را ابن مردویه از طرق زیاد روایت کرده است: -567

را  و از سدی روایت کرده است: دختار عماوی جاابر بان عبادهللا انصااری  -568

شاادن عااده خواساات بااه او رجااوع کنااد. جااابر  شااوهرش یااک طااالق داد و  ااس از ساری

او ازدواج  خاواهی دوبااره باا ناذیرفت و گفات: دختار عماویم را طاالق دادی، حااال می

کنی، زن شوهر خاود را دوسات داشات و باه ازدواج مجادد او مایال باود.  اس ایان آیاه 

نازل گردید
(1)

. 

 تر و قوی است. روایت اول صحیح

  ﴿: 078اسباب نزول آیة 

  
   

 ﴾ (2)
. 

خااود، ابااوداود، بیهقاای و اباان جریاار از زیااد باان  «تاااریخ»ی در احمااد، بوااار -569

روایت کرده اند: سرور کائناات نمااز  یشاین را در گرماای شادید بعاد از زوال  ثابت 

تر بااود.  خوانااد، ادای ایاان نماااز سااروقتش باارای اصااحاب، از دیگاار نمازهااا مشااکل می

   ﴿بنااااااااااابراین 

 ﴾ نازل گردید
(3)

. 

روایت کرده اند: سرور کائناات  احمد، نسائی و ابن جریر از زید بن ثابت  -572

خوابیدناد و یاا  خواناد. ماردم هنگاام بهار می نماز بهر را در گرمای شدید نیماروز می

و تجارت خویش بودند. بناابراین، یاک صاف و یاا دو صاف نماازگزار  مشغول معامله

  ﴿ر  یااااامبر نبااااود،  ااااس خاااادا بیشااااتر در کنااااا

  

﴾ را نازل کرد
(4)

. 

                                           
روایات کارده اناد، و ایان قاول را  516 «اسباب نزول»و واحدی در  4940ضعیف است، طبری  -1

 «زاد المسایر»تاه اسات: حادیث معقال صاحیح اسات. باه ابن کثیار در تفسایر خاود ذکار کارده و گف

 به توریج محقق نگاه کنید. 502

[ نماز میانه )عصر(  ایبند باشید و براى خداوند فروتنانه  نمازها و ]بوی ه[  بر ]گزاردن»ترجمه:  -2

 .«[ بایستید ]به عبادت

و بغاوی در  1460، طباری 474/  7 «التاریخ الکبیر»، بواری در 587/  0، احمد 455ود ابودا -3

زیارا  هاای وی ثقاه اناد، اماا ماتن شااذ اسات، با اسناد حسن روایت کرده اند، راوی 071 «تفسیر»

 559تر است. به ابن کثیار  داند صحیح احادیثی که در این خصوص آمده و این را نماز عصر می

 به توریج محقق نگاه کنید.

به اسناد ضعیف روایات کارده اناد باه سابب انقطااع باین زبرقاان و  1467، طبری 026/  1احمد  -4

 زید بن ثابت.
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ائمة ششگانه -575
(1)

روایت کرده اند: ماا در زماان  ها از زید بن ارقم  و غیر آن 

گفتیم، هرکاادام از مااا بااا دوساات خااود کااه در  حااین ادای نماااز سااون ماای رسااول هللا 

  ﴿زد. تاااا  ز ایساااتاده باااود حااارف مااایکناااارش باااه نماااا

 ﴾  ناااازل شاااد کاااه ماااا را باااه ساااکوت و خاموشااای

گفتن در هنگام ادای نماز نهی کرد دستور داد و از سون
(2)

. 

ابن جریار از مجاهاد روایات کارده اسات: در اوایال ماردم هنگاام ادای نمااز  5702

خواست تا برایشان انجام دهد.  اس  یگری میگفتند و هرکدام کارهایی را از د سون می

   ﴿خاااااااااااااااااادای عزوجاااااااااااااااااال 

﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 042اسباب نزول آیة 

   
    

     
     

     
     

﴾ (4)
. 

خود از مقاتل بان حیاان روایات کارده اسات:  «تفسیر»اسحاق بن راهویه در  -577

، همسر و فرزندانش یکجا با او زندگی رشوصی از اهل طائف به مدینه آمد،  در، ماد

کردناااد،  اااس از مااادتی او در مدیناااه فاااوت کااارد، خبااار مااار  او را باااه رساااول هللا  می

از دارایی او به  در، مادر و فرزندانش به وجاه معاروف ساهم داد،  رساندند،  یامبر 

اما به زنش هیچ نداد، جز این که به دیگر ورثه دستور داد از میراث شوهرش تا مدت 

 ﴿ره آیاااااة یااااک ساااااال بااااه او نفقاااااه بدهنااااد. در ایااااان بااااا

                                           
 جه.بواری، مسلم، ترمذی، ابوداود، نسائی و ابن ما -1

/  7، نسااائی 1104و  0986، ترمااذی 949، ابااوداود 179، مساالم 4174صااحیح اساات، بواااری  -2

و  1267، طبراناای 1107، طبااری 0012و  0046و  0041، اباان حبااان 816، اباان خزیمااه 58

به تواریج  506 «زاد المسیر»زید بن ارقم روایت کرده اند. به از حدیث  048/  0، بیهقی 1264

 محقق نگاه کنید.

از ابااراهیم نوعاای و از مجاهااد روایاات کاارده ایاان حاادیث دارای شااواهد مرساال و  1177طبااری  -3

 موصول است.

گذارناد، بایاد باراى همسرانشاان  و زناانى برجااى ماى کنناد وفات میو كسانى از شما كه »ترجمه:  -4

آن زناان [ بهره دهند.  اس اگار ] وصیت كنند، آن ه تا یك سال به آنان بدون بیرون كردن ]از خانه

[ در حق خودشاان انجاام دهناد، بار شاما گنااهى نیسات و  خود[ بیرون روند در كار نی ى كه ]آنان

 .«خداوند  یروزمند فرزانه است
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﴾... نازل شد
(1)

. 

  ﴿: 045اسباب نزول آیة 

    

 ﴾. 
ابن جریر از ابن زید روایت کرده است: هنگامی که  -574

﴿   

   
   

    ﴾ 
مند سازید. بر توانگر به اندازه  اى شایسته بهره و آنان را به بهره»( 076)بقره: 

ر [ ب توانش و بر تنگدست به اندازه توانش ]ح م شده است. كه چنین كار نی ى

نازل شد، مردی گفت: من اگر خواستم نیکی کنم این کار را  «نی وكاران الزم است

کنم.  س آیة  دهم و اگر ارادة احسان و دستگیری نداشتم نمی انجام می

﴿  

    

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

    ﴿: 041اسباب نزول ایة 

    
    

   

  ﴾ (3)
. 

روایت  بخود، ابن ابوحاتم و ابن مردویه از ابن عمر  ابن حبان در صحیح -571

   ﴿کرده اند: چون آیة 

    

 ﴾...  :( نازل شد،  یغمبر گفت: 065)بقره

  ﴿ روردگارا، اجر و ثواب امت مرا از این هم بیشتر کن. آنگاه 

    

                                           
ضعیف منکر است. مرسل است و مقاتل صاحب مناکر است و این که تنهاا مقاتال ایان را روایات  -1

 کرده دلیل وهن آن است.

عباادالرحمن باان زیااد روایاات کاارده ایاان معضاال و اباان زیااد  از 1198جااداً ضااعیف اساات. طبااری  -2

 ضعیف است.

[ بسایار بارایش دو چنادان  كیست كه در راه خدا قر  الحسنه دهد تا آن را ]باه مراتباى»ترجمه:  -3

آورد و بااه سااوى او باااز  [  دیااد مااى ساازد. و خداونااد اساات كااه تنگااى و گشااایش ]در معیشاات مااردم

 .«شوید گردانده مى
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 ﴾ .نازل شد 

   ﴿: 016زول آیة اسباب ن

     
     

   
   

     

   ﴾ (1)
. 

روایت کرده اند: عادت برخی  بابن حبان از ابن عباس  ابوداود، نسائی و -576

کرد اگر  ماند، نذر می از زنان انصار چنین بود که هرگاه زنی فرزندش زنده نمی

فرزندی از او زنده بماند، آن فرزند را به دین یهود درآورد. آنگاه که بنی نضیر 

د داشت. انصار ها تعدادی از فرزندان انصار نیز وجو جالی وطن شدند در بین آن

ها بروند ]رسول خدا گفت: فرزندان خود  مان با آن دهیم فرزندان گفتند: ما اجازه نمی

کردند  ها را انتواب می را اختیار بدهید، اگر با شما ماندند از شما هستند و اگر آن

ها بروند[ بگذارید با آن
(2)

   ﴿ س خدای مهربان  

﴾ را نازل کرد
(3)

. 

روایت کرده است:  بابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -577

مردی از انصار به نام حصین از طائفة بنی سالم بن عوف، مسلمان بود و دو  سر 

 یامبر گرامی گفت: آیا  سران خویش را مجبور کنم که اسالم  نصرانی داشت. به

 ﴿ ذیرند.  س  صرانیت نمیها هیچ دینی را به جز ن بیاورند یا نه زیرا آن

  ﴾ نازل شد
(4)

. 

   ﴿: 017اسباب نزول آیة 

   

                                           
در ]كار[ دین اجبارى ]روا[ نیست، به راساتى راهیاابى از گمراهاى آشا ار شاده اسات. »ترجمه:  -1

[ مح م   س هر كس كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ایمان آورد، ]بداند[ كه به دستاویزى ]بس

 .«[ آن گسستنى ندارد. و خداوند شنواى داناست چنگ زده است ]كه

 همین حدیث.ابوداود، شرح  «سنن»عون المعبود شرح  -2

از ابوعوانه از بشر از سعید بن جبیر باه قسام مرسال  586/  9، بیهقی 1859حسن است، طبری  -3

، 1857، طباری 542ن حباان ، اب55248 «الکبری»، نسائی در 0680ده اند. ابوداود روایت کر

 586/  9، بیهقای 519و  518 «اساباب نازول»، واحدی در 80ص  «سوخناسخ و من»نحاس در 

های این  د طریق از شعبه از ابوبشر از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده اند. راویاز چن

اسااناد راویاای صااحیح هسااتند. امااا ابوعوانااه قساام مرساال روایاات کاارده اساات، چنانچااه گذشاات  ااس 

 به توریج محقق نگاه کنید. 577 «د المسیرزا»به  –انشاء هللا  –حدیث حسن است 

ز ابن اسحاق از محمد بان ابومحماد باه اساناد ضاعیف روایات کارده ا 1858ضعیف است، طبری  -4

 تر است. است ما قبل آن صحیح
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 ﴾ (1)
. 

ابن جریر از عبده بن ابولبابه روایت کرده است: تعدادی از  یروان عیسی  -578

  بعد از بعثت به  یامبر خاتم  ایمان آوردند. آیة﴿  

 ﴾ شدها نازل  در مورد آن
(2)

. 

ایمان آورده و گروهی بر  و از مجاهد روایت کرده است: قومی به عیسی  -579

مبعوث شد، آن گروه که دین عیسی را  او کفر ورزیده بودند، هنگامی که محمد 

ناذیرفته بودند به اسالم گرویدند و قومی که به عیسی ایمان آورده بودند، از  ذیرش 

 آیه را نازل کرد. اسالم سرباز زدند.  روردگار این

  ﴿: 067اسباب نزول آیة 

   
    

     
    

   
     

    

 ﴾3
. 

روایت کرده اند: ما  حاکم، ترمذی، ابن ماجه و دیگران از بََراء بن عازب  -582

ة وسعش از حاصل درختان خرمای زهای خرما بودیم و هرکس به اندا صاحب باغ

تند از باغ آورد. در این میان اشواصی که به کار خیر رغبت نداش خود کم و بیش می

آوردند و در  های شکسته، هسته نابسته،   مرده، شاریده، بد و تباه را می خود خوشه

 ﴿کردند.  س خدا آیة  مسجد نبوی آویزان می

                                           
آورد و  خداونااد كااار ساااز مؤمنااان اساات، آنااان را از تاری یهااا بااه سااوى نااور بیاارون مااى»ترجمااه:  -1

اند كه آنان را از ناور باه ساوى تاری یهاا باه در  اند، كار سازانشان طاغوت كسانى كه كفر ورزیده

 .«اند. آنان در آنجا جاودانه خواهند بود برند. اینان دوزخى مى

 روایت کرده و این مرسل است. 1865طبری  -2

[ آنچاه برایتاان از زماین بار  هااى هااى دساتاوردتان و از ] ااكیزه اى مؤمناان، از  ااكیزه»ترجمه:  - 3

[ حاال  نه چنین كارى رواسات[ از آن ببوشید، ]چگو ایم، انفاق كنید و آهنگ نا اه م نید ]كه آورده

ستانید مگر آن ه در آن چشام  وشاى كنیاد و بدانیاد كاه خداوناد باى نیااز ساتوده  آن ه خود آن را نمى

 .«است
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   ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

روایت کرده اند: برخی از  بن حنیف ابوداود، نسائی و حاکم از سهل  -585

 ﴿دادند.  س  های خود را صدقه می مردم همیشه خرابترین میوه

   

﴾ نازل شد
(2)

. 

برای فطریه دستور داد  روایت کرده است:  یامبر خدا  حاکم از جابر  -580

که یک صاع خرما ]معادل سه کیلو گرام[
(3)

به مستمندان داده شود. شوصی خرمای  

 ﴿خراب شده و فاسد آورد. بنابراین آیة 

   

   ﴾... .نازل شد 

روایت کرده است: برخی از اصحاب طعام  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -587

 دادند.  س خدای بزر  این آیه را فرستاد. ه میخریدند، و آن را صدق ارزان را می

   ﴿: 070اسباب نزول آیة 

      
    

     
     

    
    

﴾4. 
روایت کرده اند:  بنسائی، حاکم، بزار، طبرانی و دیگران از ابن عباس  -584

مسلمانان از بوشش مال و لو ناچیز و اندا به خویشاوندان مشرا خود نفرت داشتند 

                                           
از اساباط از  570و واحدی  6579و  6578، طبری 081/  0، حاکم 5800جید است، ابن ماجه  -1

ح گفتاه و ذهبای هام موافاق سدی از عدی بان ثابات روایات کارده اناد. حااکم باه شارط مسالم صاحی

رساد سادی هام مانناد آن  اسات، لایکن اساباط بان نضار ضاعیف و حادیث آن باه درجاة صاحیح نمی

از سادی از ابومالاک از باراء روایات کارده اناد، ترماذی  576/  4و بیهقای  0987است. ترماذی 

 به توریج محقق. 579 «زاد المسی»ن حدیث حسن صحیح غریب است. گوید: ای می

از چنااد  6540، طبااری 081و  084/  0و  420/  5، حاااکم 572/  0، دارقطناای 5627 ابااوداود -2

م باا آن شامارد و ذهبای ها وجه روایت کرده اند. حاکم این را به شرط بوااری و مسالم صاحیح می

 به توریج محقق نگاه کنید. 417 «فتح القدیر»موافق است، حسن است. به 

 فرهنگ دهودا. -3

[ بل اه  ایت آنان بر عهده تو نیست ]و مسئولیت ندارى كه حتما هدایتشان كنى[ هد ]توفیق»ترجمه:  -4

كنیاد، باه ساود خودتاان  كند و هر ماالى كاه انفااق ماى خداوند هر آن كس را كه بوواهد، هدایت مى

[ كه جز براى كسب خشنودى خدا انفاق كنید. و هر مالى كه ببوشید،  اداشاش  است و ]روا نیست

 .«بینید اده شود و شما ستم نمىبه تمامى به شما د
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انفاق کنند.  س خدا ها  در این باره از رسول هللا  رسیدند برای شان اجازه داد تا به آن

  آیة﴿   

      
    

     
     

    
    

﴾ را نازل کرد
(1)

. 

دستور داد که  روایت کرده است: نبی کریم  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -581

 ﴿به جز مسلمانان به دیگران صدقه داده نشود.  س آیة 

 ﴾  نازل شد. ساس  یامبر دستور داد که

گدا هرکه باشد به او صدقه داده شود
(2)

. 

  ﴿: 074اسباب نزول آیة 

  
   

    
     

 ﴾3. 
طبرانی و ابن ابوحاتم از یزید بن عبدهللا بن غریب از  درش از  در  -586

خدای متعال آیة  :فرمود که ه اند: نبی کریم بزرگش روایت کرد

﴿   

   

  ﴾...  را در

کنند نازل کرده  های خود را برای جهاد راة خدا تربیه می های که اسب مورد آن

است
(4)

. 

                                           
و  6020، طباری 516/  4و  081/  0، حاکم 0597، بزار 70 «تفسیر»صحیح است. نسائی در  -1

از چند وجه روایت کرده اند. حاکم صحیح گفته و ذهبی هم با او موافق است. به ابن کثیر  6027

 به توریج محقق نگاه کنید. 5070

از سعید بن جبیر به قسم مرسال روایات کارده اسات. و او هام  6599اسناد آن حسن است، طبری  -2

باه تواریج محقاق نگااه  5077به همین اسناد است و حدیث قبلی به این شااهد اسات. باه ابان کثیار 

 کنید.

كنناد، آناان  ااداش  كسانى كه در شب و روز،  نهان و آشا ارا مالهااى خاود را انفااق ماى»ترجمه:  -3

 .«دارند و بیمى بر آنان نیست و آنان اندوهگین نشوند خود را به نزد  روردگارشان

 «ةلعظمااا»، ابوشاایخ در 5287 «معجاام اوسااط»و در  588/  57، طبراناای 477/  7 در اباان سااعد -4

 آمده است. 5049و ابن کثیر  571و واحدی  5726
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 یزید و  درش مجهول هستند.

عبدالرزاق، ابن جریر، ابن ابوحاتم و طبرانی به سند ضعیف از ابن عباس  -587

نازل گردیده است که آن  روایت کرده اند: این آیه در شان علی بن ابوطالب  ب

بزرگوار چهار درهم داشت شب یک درهم، روز یک درهم، در خفا یک درهم و یک 

 درهم دیگر را آشکار انفاق کرد.

و عثمان   ز ابن مسیب روایت کرده است: عبدالرحمن بن عوفابن منذر ا -588

دستی رهساار غزوة تبوا بود  اسالم را که در نهایت بیچارگی و تنگ هساا بن عفان

ها نازل شد انفاق کردند، این آیه در شان آن
(1)

. 

 ﴿: 079 – 078اسباب نزول آیة 

   
     

   

 ﴾2. 
خااود و اباان منااده از طریااق کلباای از ابوصااالح از اباان  «مسااند»ابااویعلی در  -589

داد، وقتی  روایت کرده اند: بنی مغیره برای بنی عمرو از قبیلة ثقیف ربا می بعباس 

در آن روز هماه اناواع  ،  یاامبر که خدا رسول خود را بر مکه چیاره و فااتح گرداناد

ربا را حرام و باطل اعالم کرد.  س بنی عمرو و بنی مغیره به نازد والای مکاه عتااب 

ترین ماردم نیساتیم! رباا از هماة ماردم  بن اسید آمدناد. بنای مغیاره گفتناد: آیاا ماا بادبوت

رای ما ربا برداشته شده به استثنای ما. بنی عمرو گفتند: ما باهم توافق کردیم که شما ب

هاا ناازل  بدهید. عتاب در ایان بااره باه  یاامبر ناماه نوشات.  اس ایان دو آیاه در باارة آن

شد
(3)

. 

یه در ماورد ثقیاف از جملاه مساعود جریر از عکرمه روایت کرده: این آ ابن -592

حبیب، عبد یالیل، بنو عمرو، ربیعه و بنو عمیر نازل شده است
(4)

. 

                                           
ماوم مرسل است، این را تنها ابن منذر روایت کرده و این دلیل وهن این حدیث اسات و صاحیح ع -1

 آیه است.

اى مؤمنان، از خدا  روا بدارید و اگر مؤمن هستید آنچاه را كاه از رباا ماناده اسات رهاا »ترجمه:  -2

 .«كنید

از کلبی از ابوصالح از ابان عبااس  587 «اسباب نزول»و از طریق او واحدی در  668یعلی ابو -3

در احاادیثی کاه از ابان روایت کرده اند، اساناد آن جاداً ضاعیف اسات، کلبای متاروا و ابوصاالح 

گفتااه اساات:  502و  559/  4 «مجمااع الزوائااد»کنااد متااروا اساات. هیثماای در  ایاات میعباااس رو

و ابان حجار  «د آن محمد بن سائب کلبای کاذاب اساتاین حدیث را ابویعلی روایت کرده در اسنا»

 بااه ایاان معناایاز اباان جااریج  6017ایاان را ذکاار کاارده اساات. طبااری  7177 «مطالااب عالیااه»در 

 به توریج محقق نگاه کنید. 548 «زاد المسیر»روایت کرده است. به 

از طریااق  اباان جااریج از عکرمااه روایاات کاارده و ایاان مرساال و اباان جااریج ماادلس  6017طباری  -4

 است.
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  ﴿: 086 – 081اسباب نزول آیة 

     
    

  
   

    
    

    

  ﴾1. 

 ﴿روایت کرده اند: چون  احمد، مسلم و دیگران از ابوهریره  -595

     

   ﴾ 
سوت و دشوار آمد،  س به حضور  ( نازل شد، این معنی بر اصحاب 084)بقره: 

عر  کردند: ما توان و طاقت  رسول خدا آمدند و به زانوی احترام و ادب نشستند و

گفت: آیا میل دارید سون اهل  این آیه را که به تو نازل شده است نداریم.  یامبر 

کتاب را که  یش از شما گفته بودند: شنیدیم و نافرمانی کردیم، تکرار کنید؟ بلکه همه 

 ﴿باهم به درگاة الهی عر  کنید: 

    

  ﴾ « شنیدم و

جوییم و بازگشت همة ما به سوی  اطاعت کردیم  روردگارا! آمرزش تو را می

شان به تالوت آن رام شد، در  ی آن  چون مسلمانان این را خواندند و زبان «توست

را نازل فرمود.  ﴾... ﴿خدای عزوجل 

  ﴿ند، خدا آن را نسخ کرد و آیة چون این عمل را انجام داد

   ...﴾ را فرستاد
(2)

. 

به همین معنی روایت کرده اند  بمسلم و دیگران از ابن عباس  -590
(3)

. 

                                           
[  روردگاارش بار او فارو فرساتاده شاده، ایماان آورده  رساول ]خادا[ باه آنچاه از ]ساوى»ترجمه:  -1

اناد  به خداوند و فرشاتگانش و كتابهاایش و فرساتادگانش ایماان آورده[. هر یك  است و مؤمنان ]هم

گااذاریم و گفتنااد: شاانیدیم و اطاعاات كااردیم.  ]و گفتنااد:[ میااان هاایچ یااك از فرسااتادگانش فاارق نمااى

 «[ و بازگشت به سوى توست خواهیم  روردگارا، آمرزش تو را ]مى

 587واحاادی  91/  7طبااری  ،76/  5، ابوعوانااه 450/  0، احمااد 501صااحیح اساات، بواااری  -2

   نگاه کنید. 471 «فتح القدیر»روایت کرده اند به 

اباان  «تفساایر»و در  55219 «الکبااری»، نسااائی در 0990، ترمااذی 506مساالم صااحیح اساات،  -3

و  88، واحاادی 91/  7، طبااری 077/  5، احمااد 008 «نواسااخ» و اباان جااوزی در 1269حبااان 

باه تواریج محقاق نگااه  476 «فاتح القادیر»کارده اناد باه از ابن عباس روایت  همه 086/  0حاکم 

 کنید.
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*** 

 سورة آل عمران

 آیه است 022این سوره مدنی و 

خدا آمدند و در ابن ابوحاتم از ربیع روایت کرده است: نصاری نزد رسول  -597

  ﴿با ایشان بحث و جدل کردند.  س خدا  بارة عیسی 

      

 ﴾ را تا آیة هشتاد و چندم نازل کرد
(1)

. 

گوید: این حدیث را محمد بن سهل بن ابوامامه برایم نقل کرد:  ابن اسحاق می -594

در مورد مسیح ابن  ن حضور رسول خدا آمدند تا از او هنگامی که مسیحیان نجرا

ها نازل  هایی کنند، از آغاز سورة آل عمران تا رأس آیة هشتادم در بارة آن مریم سؤال

 گردید.

این حدیث را روایت کرده است «دالئل»بیهقی نیز در  -591
(2)

. 

  ﴿: 57 – 50اسباب نزول آیة 

  
    

  ﴾. 
از طریق ابن اسحاق از محمد « دالئل»خود و بیهقی در « سنن»ابوداود در  -596

روایت کرده اند: هنگامی که رسول  بن ابومحمد از سعید یا عکرمه از ابن عباس 

د و به مدینه بازگشت، یهود در غزوة بدر  یروز شد و غنایم زیاد به دست آور خدا 

ها گفت: ای گروة یهود،  یش از آن  را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و خطاب به آن

که خدا شما را به مصیبتی مانند قریش دچار کند اسالم را باذیرید، گفتند: ای محمد! 

تجربة قریش را که با هنر جنگ  هرگز به خود غره مشو، تو گروة ناآزموده و بی

ای، به خدا قسم اگر  مایه را به قتل رسانده ی نداشتند منهزم ساخته، و ناتوانان بیآشنای

با ما بجنگی به خوبی دریابی، ما شجاعانی هستیم که هرگز با مردانی مثل ما 

  ﴿ای.  س خدا  رودررو نشده

  

                                           
ترجماه:  به ربیع نسابت کارده اسات. 426/  5از بیع به قسم مرسل روایت و بغوی  6145طبری  -1

 .«[ جز او نیست، زنده  اینده است [ معبودى ]راستینى خدا ]ست كهالف الم میم، »

ه قسام مرسال روایات کارده و ایان حادیث دارای از محمد بان ساهل با 781/  1« دالئل»بیهقی در  -2

از طریاق ابان  564/  0« سایره»، ابان هشاام در 6142شواهد مرسل و موصول است که طبری 

از طریاق ابان اساحاق و  776/  5« تفسایر»اساحاق از محماد بان جعفار بان زبیار و ابان کثیار در 

باه  718تفسایر بغاوی  باه نقال از مفسارین روایات کارده اناد. باه 592« اسباب نازول»واحدی در 

 توریج محقق نگاه کنید.
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 ﴾1 .را نازل فرمود 

ابن منذر از عکرمه روایت کرده است: فنحاص یهودی در روز بدر گفت:  -597

نباید محمد به کشتار و  یروزی بر قریش مغرور شود، زیرا قریش اسرار جنگ را 

 داند. بنابراین این آیه نازل شد. خوب نمی

   ﴿: 04 – 07اسباب نزول آیة 

    
    

    
    

 ﴾. 
روایت کرده اند: رسول  بابن ابوحاتم و ابن منذر از عکرمه از ابن عباس  -598

چند نفر یهودی در آنجا بودند داخل  شد و ای که در آن تورات تدریس می خدا در خانه

 رسیدند:  ها را به اسالم دعوت کرد، نعیم بن عمرو و حارث بن زید از او  شد و آن

کنی؟  یامبر گفت: من به دین ابراهیم و از  ای محمد! تو از کدام دین  یروی می

ان  یروان راة او هستم. گفتند: ابراهیم بدون شک یهودی بود.  س رسول خدا به ایش

ها از این  گفت: بیایید به تورات مراجعه نماییم تا کتاب شما بین ما داور باشد، اما آن

   ﴿کار ابا ورزیدند.  س خدا 

    
    

    
    

    
     

                                           
[ باد جایگااهى  شاوید و ]آن به كافران بگو: مغلوب خواهید شد و در جهنّم گرد آورده مى»ترجمه:  -1

اى اسات. گروهاى در  استبه راستى در دو گروهى كه ]روز بدر[ به هم رسایدند باراى شاما نشاانه

[ آناان را باه چشام ]خاود[ دو  ودناد. ]مسالمانانكردناد و گروهاى دیگار كاافر ب راه خدا كارزار ماى

دهاد. باه راساتى  دیدند. و خداوند به یارى خویش هر كس را كه بوواهد توان ماى برابر خویش مى

 .«در این امر براى اهل بینش عبرتى است
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 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 06اسباب نزول آیة 

    
    
    
     

     

  ﴾2. 
از  روردگار طلب  ابن ابوحاتم از قتاده روایت کرده است: رسول خدا  -599

 رس را به امت او ارزانی فرماید.  س خدا کرد، تسلط و حکمرانی بر روم و فا

﴿    

 ...﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 09 – 08اسباب نزول آیة 

  
   

    
      

      
    

   ﴾. 
روایت کرده است:  بابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس  -022

ها  ، این یمان بود حجاج بن عمرو با کعب بن اشرف، ابن ابی حقیق و قیس بن زید هم

ها را گمراه کرده از دین حق برگردانند.  با جماعتی از انصار همراز شدند تا آن

ها )جماعت انصار( گفتند: از  رفاعه بن منذر، عبدهللا بن جبیر و سعید بن خیثمه به آن

دوستی با این یهودان اجتناب کنید و از صمیمیت و همرازی با ایشان بارهیزید تا شما 

ها ناذیرفتند.  س در بارة  تان منحرف نسازند، اما آن رنگ از دینرا به فریب و نی

   ﴿آیة  ایشان خدا 

   

                                           
از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از سعید بان جبیار یاا عکرماه روایات  6779و  6778طبری  -1

 ابن اسحاق مجهول است. کرده و شیخ

بگو: خداوندا، اى دارنده فرمانروایى، به هر كس كه خواهى فرمانروایى دهى و از هر »ترجمه:  -2

كس كه خواهى، فرمانروایى بازستانى و هر كس را كاه خاواهى گراماى دارى و هار كاس را كاه 

 .«خواهى خوار سازى. نی ى به دست توست. به راستى تو بر هر كارى توانایى

 به قسم مرسل روایت کرده است. 6788طبری  -3
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   ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 75ة اسباب نزول آی

   
    

    

 ﴾2. 
گروهی گفتند:  روایت کرده است: در زمان  یامبر  ابن منذر از حسن  -025

اریم. خدای مهربان آیة به خدا قسم ای محمد! ما  ررودگار خویش را بسیار دوست د

﴿     

﴾... را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 60 – 18اسباب نزول آیة 

   

  ﴾. 
روایت کرده است: دو راهب نجرانی به حضور  ابن ابوحاتم از حسن  -020

ها از  یامبر  رسید:  در عیسی کیست؟ رسول خدا در  ول خدا آمدند. یکی از آنرس

 کرد تا دستور و فرمان  روردگار در باره برسد.  س خدا  جواب عجله نمی

﴿    

                                           
از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایات کارده شایخ ابان اساحاق مجهاول  6805طبری  -1

[ گیرناد و هار كاس  مؤمنان نباید كافران را به جاى مؤمناان دوساتان ]خاویش»ترجمه آیت:  است.

[ نیست. مگار آن اه باه ناوعى از  اى ]بهره [ خدا این ]كار[ را كند ]او را[ در هیچ چیز از ]دوستى

بگاو: . دارد و بازگشت باه ساوى خداسات آنان حذر كنید و خدا شما را از ]كیفر[ خود بر حذر مى

داناد. و آنچاه را  اگر آنچه را كه در دلهاى شماست، نهان دارید یا آش ارش سازید، خادا آن را ماى

 .«داند و خدا بر هر كارى تواناست ى]نیز[ كه در آسمانها و آنچه را كه در زمین است م
داریاد، از مان  یاروى كنیاد تاا خادا شاما را دوسات بادارد و  بگو: اگر خدا را دوسات ماى»ترجمه:  -2

 .«گناهان شما را برایتان بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است

 روایت کرده و این مرسل است. 6845و  6842طبری  -3
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 ﴾1، .را نازل کرد 

روایت کرده است: گروهی از  بو نیز از طریق عوفی از ابن عباس  -027

مسیحیان نجران شامل سید
(2)

و عاقب 
(3)

در  دند و  رسیدند:به خدمت رسول خدا آم 

کنی بندة  گویی؟ گفت: او کیست؟ گفتند: عیسی که تو فکر می بارة دوست ما چه می

ای که  گفت: آری، او بندة خداست. گفتند: آیا کسی را دیده و یا شنیده خداست،  یامبر 

خارج شدند. جبرئیل امین نازل شد و عر   مانند عیسی باشد؟ و از نزد  یامبر 

   ﴿زدت آمدند به ایشان بگو: کرد: هرگاه ن

     
      

     
    

 ﴾(4)
. 

ز جدش از طریق سلمه بن عبد یشوع از  درش ا «دالئل»ا: بیهقی در  -024

نازل شود به اهل  «طس... تا ...سلیمان»کرده است:  یامبر قبل از این که روایت 

نجران نامه نوشت: به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب از محمد فرستادة خدای 

یکتا... تا آخر حدیث و در این حدیث آمده است اهل نجران نزد رسول خدا شرحبیل 

حبیل اصبحی و جبار حرثی را فرستادند. آنان خدمت بن وداعة همدانی، عبدهللا بن شر

ها سؤال   رسیدند و سرور کائنات نیز از آن هایزدر بارة بسیاری چ رسیدند و از او 

گویی؟  کرد. سؤال و جواب ادامه داشت تا این که گفتند: در بارة عیسی چه می می

ا به شما خبر بدهم.  یامبر گفت: امروز در این باره معلوماتی ندارم منتظر بمانید ت

    ﴿صبح فردای خدای عزوجل آیة 

     
      

                                           
باه راساتى شاأن . خاوانیم آیات و كتاب ح مات آمیاز اسات بار تاو ماى [ را كه این ]مباحث»ترجمه:  -1

عیسى در نزد خداوند مانند شأن آدم است. ]كه خداوند[ او را از خاه آفرید، آن گاه به او فرماود: 

 .«[ موجود شد موجود شو و ]بى درنگ
 است زعامت سیاسی قبیلة نجران به عهدة او بود. «ایهم»نامش  «سید» -2

 نام داشت امیر و فرمانروای مردم نجران بود. «عبدالمسیح»ه ک «عاقب» -3

با سندی که در آن راویاان مجهاول اسات از عطیاة عاوفی روایات کارده عطیاه نیاز  7516طبری  -4

 ضعیف است.
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 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

ت کرده است: اسقفابن سعد در طبقات از ازرق بن قیس روای -021
(2)

نجران  

شان کرد. گفتند: ما قبل از تو مسلمان  به اسالم دعوت عاقب نزد  یامبر آمدند. او 

گویید خدا  شدن شماست: می بودیم.  یامبر گفت: دروغ گفتید، سه چیز مانع مسلمان

کنید. گفتند:  س  در عیسی  خورید و به بت سجده می فرزند دارد، گوشت خوا را می

 ﴿ها چه  اسخ بدهد. تا این که خدا آیة  دانست که به آن ؟  یامبر نمیکیست

     
      

     
      

    
      

    
  
  
   

    
    

    
        

   

 ﴾  ها را به  نفرمود.  س  یامبر آرا نازل

ها این کار را ناذیرفتند و با قبول جزیه به دیار خود  مباهله دعوت کرد. اما آن

برگشتند
(3)

. 

                                           
از طریااق یااونس باان بکیاار از ساالمه روایاات کاارده، ساالمه و  786 – 781/  1« دالئاال»بیهقاای در  -1

 ف است. درش مجهول هستند و اسناد ضعی

 است،  یشوای دینی و روحانی آن مردم بود. «ابوحارث بن علقمه»نامش  «اسقف» -2

/  0 «در المنثاور»ایان دارای شاواهد اسات، سایوطی در  ر مرسال اسات، اصالازرق تابعی و خب -3

باه راساتى شاأن عیساى در نازد » ترجمهه آیها : این را به عبد بن حمیاد هام نسابت داده اسات. 67
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  ﴿: 61اسباب نزول آیة 

    
   

     

  ﴾1. 
رسد روایت کرده است:  می بابن اسحاق با اسناد مکرر که به ابن عباس  -026

 آمدند و در حضور مبارا  یامبر  نصارای نجران و بزرگان یهود نزد رسول هللا 

ودیت. باهم منازع کردند. دانشمندان یهود گفتند: ابراهیم  یرو هیچ دینی نبود جز یه

نصاری گفتند: خیر، یقیناً ابراهیم از  یروان مسیحیت بود.  س خدا عزوجل آیة 

﴿   

﴾... .را نازل کرد 

آورده است «دالئل»این حدیث را بیهقی نیز در  -027
(2)

. 

  ﴿: 77 – 75اسباب نزول آیة 

   
  

   

﴾. 
روایت کرده است: عبدهللا بن صیف، عدی بن  بابن اسحاق از ابن عباس  -028

و یارانش  ()زید و حارث بن عوف به یکدیگر گفتند: بیایید به آنچه خدا به محمد 

ها را نسبت به  ن انکار ورزیم تا آنکرده بامدادان ایمان بیاوریم و شامگاها وحی

شان برگردند.  ها هم مانند ما رفتار نمایند و از دین شان دچار تردید کنیم، شاید آن دین

   ﴿ها   س در بارة آن

   
   
   
    

                                                                                                             
أن آدم است. ]كه خداوند[ او را از خاه آفرید، آن گاه به او فرماود: موجاود شاو و خداوند مانند ش

[  روردگاار تاو حااّق اسات،  اس هرگاز از شااك  [ از ]جاناب [ موجاود شاد. ]ایاان ساون ]باى درناگ

[ او  اس از دانشاى كاه باه تاو رسایده اسات احتجااج  و هر كس كه با تو در ]بااره. آورندگان مباش

ا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و نزدی انمان و نزدی انتاان را ورزد، بگو: بیایید ت

حقّاا كاه . خادا را بار دروغگویاان قارار دهایم« لعنات»فراخوانیم، آن گاه با همدیگر مباهله كنیم و 

[ جااز خاادا نیساات و بااه راسااتى خداونااد  یروزمنااد  داسااتان راساات همااین اساات و معبااود ]راسااتینى

 «فرزانه است

ورزید؟ حال آن ه تورات و انجیل جز  [ ابراهیم احتجاج مى اى اهل كتاب، چرا در ]باره»ترجمه:  -1

 .«ورزید؟  س از او فرو فرستاده نشده است. آیا خرد نمى

 روایت کرده اند و در این اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. 784/  1و بیهقی  7598طبری  -2
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  ﴾ نازل شد
(1)

. 

ا: ابن ابوحاتم از سدی از ابومالک روایت کرده است: دانشمندان و  -029

کردند: ایمان نیاورید، مگر به کسی که  بزرگان یهود به فرومایگان خویش توصیه می

  ﴿از دین شما  یروی کند.  س خدای بزر  

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 77اسباب نزول آیة 

   
   

     
    

    
   

   ﴾3. 
روایت کرده اند: من و  سلم و دیگران از قول اشعث بن قیس بواری، م -052

یک نفر یهودی در یک قطعه زمین شراکت داشتیم و او شراکت مرا انکار کرد. او را 

                                           
اى اهاال »ترجمااه:  ن اسااناد محمااد باان ابومحمااد مجهااول اساات.روایاات کاارده، در ایاا 7059طبااری  -1

. دانیاد [ را ماى دارید حال آن ه ]حقیقت آمیزید و حّق را نهان مى كتاب، چرا حق را به باطل در مى

و گروهى از اهل كتاب گفتند: به آنچه بار مؤمناان فارو فرساتاده شاده اسات، در آغااز روز ایماان 

[ ایماان را  و ]ایان. [ برگردناد [ كنید تا شاید كه آناان ]از دیان ]شآرید و در  ایان آن ]روز[ ان ار 

[ هادایت  بگاو: هادایت ]حقیقاى -اناد، آشا ار م نیاد جز باراى كساانى كاه از دیان شاما  یاروى كارده

[ بااه ناازد  كااه ]ن نااد[ آنچااه بااه شااما داده شااده اساات، بااه كسااى داده شااود یااا ]گروهااى -خداساات

بگو: به راستى فضال باه دسات خداسات. آن را باه هار كاس   روردگارتان با شما احتجاج ورزند.

 .«دهد و خداوند گشایشگر داناست بوواهد، مى
 نگاه کنید. 7008این مرسل است به طبری  -2

[  [  یمااان خاادا و سااوگندهاى خااویش بهااایى كاام ]ارزش گمااان كسااانى كااه بااه ]جاااى بااى»ترجمااه:  -3

ت و خداونااد در روز قیاماات بااا آنااان سااون اى نوواهنااد داشاا سااتانند، آن گااروه در آخاارت بهااره مااى

 .«[ دارند دارد و عذابى دردناه ]در  یش نگرد و  اكشان نمى گوید و به آنان نمى نمى
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نزد سرور کائنات بردم.  یامبر به من گفت: تو شاهد داری؟ گفتم: نه، به یهودی گفت: 

رود.  و زمین من از دست میخورد  ای رسول خدا! اینک قسم می :تو قسم بوور، گفتم

   ﴿به این مناسبت آیة 

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

مردی کاالی خویش را  روایت کرده است: بواری از عبدهللا بن ابی اوفی  -055

ه کرد و سوگند خورد که آن را به فالن مبل  خریده است، مبل  گزافی در بازار عرض

ورد که هرگز آن را ناردخته بود تا به این وسیله به مسلمانی ضرر بزند. را به زبان آ

   ﴿بنابراین آیة 

   

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

حافظ ابن حجر در شرح صحیح بواری گفته است: بین این دو حدیث منافات 

هردو سبب صورت گرفته باشد نیست ممکن است نزول آیه به
(3)

. 

ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: حیی بن اخطب، کعب بن اشرف و  -050

را کاه خادای یگاناه در تاورات بیاان کارده  برخی دیگر از یهودیان صفات نبی کریم 

های تحریاف شاده از جاناب  روردگاار  بود تغییر دادند و سوگند یاد کردند که این جمله

ها نازل شد ن آیه در بارة آناست.  س ای
(4)

. 

حافظ ابن حجر فرموده است: احتمال دارد که آیه در این مورد نازل شده باشد، 

 لیکن آنچه در صحیح بواری آمده مورد اعتماد است.

    ﴿: 82 – 79اسباب نزول آیة 

   
   

    
     

   
   

   ﴾. 

                                           
و  6662و  6619و  4112و  4149و  0677و 0676و  0717و  0716صحیح اسات، بوااری  -1

 060طیالسای ، 050/  1و  44/  5، احماد 15/  5، شافعی 578، مسلم 7584و  7587و  6677

، واحاادی در اسااباب 7079، طبااری 0707، اباان ماجااه 5069، ترمااذی 7047، ابااوداود 5215و 

از ابن مسعود روایت کرده اناد.  44/  52و بیهقی  1284، ابن حبان 758/  5، بغوی 056نزول 

 به توریج محقق. 581 زاد المسیر

 .از ابی اوفی روایت کرده است 4115و  0288صحیح است، بواری  -2

 .057/  8 فتح الباری -3

 از عکرمه بدون اسناد روایت کرده است. 002به قسم مرسل و واحدی  7071طبری  -4
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روایت کرده اند: هنگامی که علمای  بابن اسحاق و بیهقی از ابن عباس  -057

ها را به  آن گرد آمدند و رسول خدا  رسول هللا یهود و نصارای نجران حضور 

خواهی  رستشت کنیم، مانند  اسالم دعوت کرد، ابورافع قربی گفت: ای محمد! آیا می

برم ]...  کنند؟  یامبر گفت: به خدای یکتا  ناه می مسیحیان که عیسی را  رستش می

ر بدهم مردم جز ذات معاذهللا که غیر از خدای یگانه دیگری را  رستش کنم و یا دستو

 اا و متعالی او موجود دیگر را بارستند. نه خدا به این کار مرا برانگیوته و نه به 

این کار مأمورم ساخته است[
(1)

   ﴿.  س 

    
   

    
     

   
   
    

    
  

   
    

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

روایات کارده اسات: ماردی گفات: ای  خاود از حسان  عبدالرزاق در تفسایر -054

گاوییم، آیاا تاو  کنیم، همانطوری که به یکادیگر ساالم می رسول خدا! ما بر تو سالم می

ی بداریااد و حااق را سااجده نکناایم؟ گفاات: نااه، و لاایکن  یااامبر خااود را عزیااز و گراماا

شناسید که سجده بار هایچکس جاز خادای یگاناه روا و را بهتر ب شتوابستگان و اهل بی

 سزاوار نیست. بنابراین، خدای متعال آیات مذکور را نازل فرمود.

   ﴿: 89 – 86اسباب نزول آیة 

   
   

   

                                           
 .701، ص 7تفسیر طبری، همان منبع، ج  -1

، روایات کارده اناد. در اساناد آن محماد 784/  1 «دالئل»، بیهقی در 8094ضعیف است، طبری  -2

ن ابوحااتم، باه ابان اساحاق، ابان جریار، ابا 80/  0 «الادر»طی در بن ابومحمد مجهول است. سیو

 ترجمههه آیهها : توااریج محقااق. 588 نساابت کاارده. بااه زاد المساایر «دالئاال»اباان منااذر و بیهقاای در 

هاایچ بشاارى را ]روا[ نیساات كااه خداونااد بااه او كتاااب و دانااش و  یااامبرى بدهااد آن گاااه بااه مااردم »

گوید:[ با آموزش كتااب و باا خوانادن ]آن  ر مىبگوید كه به جاى خدا بندگان من باشید. بل ه ] یامب

[ كااه بااه شااما فرمااان دهااد كااه فرشااتگان و  یااامبران را بااه  و ]روا نیساات. [ ربّااانى باشااید عالمااان

 .«دهد؟ اید، به كفر فرمان مى  روردگارى گیرید، آیا شما را  س از آن ه مسلمان شده
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  ﴾. 
روایت کرده اند: مردی از انصار  بنسائی، ابن حبان و حاکم از ابن عباس  -051

مسلمان شد، ساس از اسالم خارج گردید و چندی بعد از این کارش  شیمان گردید و 

ا برای من به قوم خود  یام داد که به حضور رسول خدا کسی را بفرستید و بارسید آی

   ﴿مجال توبه هست؟  س 

   
   

   
     

   
   

   
  

    
     

     
    

    

 ﴾1،  و او نازل گردید. قومش برای او  یام فرستادند

دوباره به اسالم مشرف شد
(2)

. 

خود و عبدالرزاق از مجاهد روایت کرده اند: حارث بن  مسدد در مسند -056

ایمان آورد و دوباره مرتد شد و به نزد قوم خود  سوید به مدینه آمد و به نبی کریم 

   ﴿برگشت.  س خدا در بارة او 

   
   

   
     

   

                                           
[ گاواهى  كفار ورزیدناد و ] اس از آن اهخداوند چگوناه گروهاى را كاه  اس از ایمانشاان »ترجمه:  -1

كند؟ و خداوند گاروه  [ روشنگریها براى آنان آمد، هدایت مى دادند  یامبر حّق است و ]بعد از آن ه

این گروه جز ایشان آن است كاه لعنات خادا و فرشاتگان و مردماان، . كند ستم اران را هدایت نمى

. اب از آنان كاسته نشود و نه آناان مهلات یابناداند، عذ [ جاودانه در آن ]لعنت. همگى بر آنان است

مگر آنان كه بعد از آن توبه كردند و ]كار را[ به صالح آوردناد،  اس باى گماان خداوناد آمرزناده 

 .«مهربان است
/  4و  540/  0، حاااکم 4462، اباان حبااان 047/  5، احمااد 81 صااحیح اساات، نسااائی در تفساایر -2

روایات کارده اناد، حااکم و  001 ب نزولاسبااحدی در و و 597/  8، بیهقی 7718، طبری 776

 به توریج محقق. 595 دانند. دارای شواهد مرسل است. زاد المسیر یذهبی این را صحیح م
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 ﴾ اش به گوش  را نازل کرد. این آیه را یکی از افراد قبیله

دانم که تو راست  او رساند و برایش قراءت کرد. حارث گفت: به خدا سوگند می

گویی، رسول خدا از تو راستگوتر و خدای یکتا از همه راستگوتر است،  س از  می

کفر برگشت، اسالم آورد. اسالمیتش نیکو و برازنده بود
(1)

. 

  ﴿: 97ب نزول آیة اسبا

    
     
    

   
      

    

﴾2. 
کرمه روایت کرده است: هنگامی که خدای ا: سعید بن منصور از ع -057

   ﴿بزر  آیة 

 ﴾...  :( را نازل کرد. 81)آل عمران

ها گفت: خدا بر مسلمانان حج را فر   یهود گفت: ما مسلمان هستیم.  یامبر به آن

 س خدا کرده است. گفتند: بر ما حج فر  نیست و از فریضة حج انکار کردند.  

﴿      

 ﴾ را نازل فرمود
(3)

. 

 ﴿: 527 – 522اسباب نزول آیة 

   
    

                                           
باه هماین معنای از  7760به قسم مرسل از مجاهاد و طباری  7765و از طبری  406عبدالرزاق  -1

 سدی روایت کرده اند.

[ مقام ابراهیم است و هر كس كه وارد آن شاود، ایمان  ن ]از جملههاى روش در آن نشانه»ترجمه:  -2

[ كسى كه بتواند ساوى آن راه  [ مردم است، ]البته [ بر ]عهده است و براى خداوند حج خانه ]كعبه

 .«برد. و هر كس كفر ورزد، ]بداند[ كه خداوند از جهانیان بى نیاز است

 ی روایت کرده، مرسل و ضعیف است.به قسم مرسل به همین معنی از و 7156طبری  -3
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﴾1. 
روایت کرده اند: در دورة جاهلیت  بفریابی و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -058

ها یک جا نشستند و حوادثی را  بین اوس و خزرج فساد و نفرت حاکم بود. روزی آن

که در گذشته صورت گرفته بود به رخ یکدیگر کشیدند تا آنجا که به خشم و غضب 

 ﴿یة آمدند و علیه یکدیگر سالح برداشتند.  س آ

﴾ تا دو آیة بعد از آن نازل شد
(2)

. 

ابن اسحاق و ابوشیخ از زید بن اسلم روایت کرده اند: شاس بن قیس یهودی  -059

از کنار گروهی از اوس و خزرج که باهم مشغول صحبت بودند، گذشت و مشاهدة 

ت و به جوان اخها بعد از آن همه دشمنی او را سوت خشمگین س صمیمیت و الفت آن

ادث روز بعاث را به ها بنشیند و حو و بود دستور داد تا در بین آنیهودی که با ا

، جوان همین کار را انجام داد. آنان باهم درگیری لفظی  یدا کردند تا درخاطرشان بیاو

های اوس بن قیظی از قبیلة اوس و جبار بن صور از قبیلة  این که دو نفر به نام

و به هم حمله  هردو گروه خشمگین شدند، و باهم به گفتگو  رداختند.خزرج برخاستند 

رسید. آن بزرگوار آمد و اندرزشان  کردند، و آمادة جنگ شدند. این خبر به  یامبر 

ها از دستورات  یامبر اطاعت کردند.  س خدای  داد و میان آنان صلح برقرار کرد. آن

نشان آیة عزوجل در مورد اوس بن قیظی، جبار و همراها

﴿   

    

  ﴾...  را و

  ﴿در مورد شاس بن قیس آیة 

  ﴾...  :( را 99)آل عمران

 نازل کرد.

    ﴿: 551 – 557اسباب نزول آیة 

    
    
   

 ﴾. 

                                           
اى مؤمناان، اگار از گروهاى از اهال كتااب فرماان بریاد،  اس از ایمانتاان شاما را كاافر »ترجمه:  -1

 .«گردانند

از دو طریااق از خلیفااه باان حصااین از ابونصاار از وی روایاات کاارده اساات،  074و  077واحاادی  -2

اس اختالف است و به اصل حدیث شاواهد های آن ثقه اند، اما در شنیدن ابونصر از ابن عب راوی

 است.
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روایت  باز ابن عباس  «ةبالصحا»ابوحاتم، طبرانی و ابن منده در  ابن -002

عبید و چند تن کرده اند: چون عبدهللا بن سالم، ثعلبه بن سعیه، اسید بن سعیه و اسد بن 

دیگر از یهود، به اسالم رغبت  یدا کردند و آن را تصدیق نمودند و ایمان آوردند. 

ایمان نیاورده ( )کفار وابسته به آن گروه گفتند: کسی از ما به محمد علمای یهود و 

ها اگر از نوبگان ما بودند، هرگز دین  دران  است، مگر بدکرداران شریر، این

رفتند.  س خدا آیة  کردند و سراغ آیین دیگران نمی خویش را رها نمی

﴿     

﴾... را نازل کرد
(1)

. 

روایت کرده اند: رسول خدا نماز خفتن  احمد و غیر او از ابن مسعود  -005

ة )عشاء( را به تأخیر انداخت، ساس به مسجد آمد در حالی که مردم همه منتظر اقام

فرمود: به راستی که هیچکس از  یروان این ادیان،  نماز بودند.  س  یامبر اکرم 

 ﴿کند، مگر شما.  س  خدا را در این وقت شب یاد نمی

     
    
    

   
   

  
   

   
   

     
     

 ﴾2، .نازل گردید 

  ﴿: 558اسباب نزول آیة 

    
     

     
   

    

                                           
هاای ایان  راوی»گویاد:  می 52899 روایت کرده اسات، هیثمای در محجماع زوائاد 5788 طبرانی -1

 این را به ابن عباس و مقاتل نسبت کرده است. 077واحدی  «ثقه اند

خاادا را در [ براباار نیسااتند، از اهاال كتاااب گروهااى راساات ردار اساات. آیااات  ]همااه آنااان»ترجمااه:  -2

آورناد و باه كاار شایساته فرماان  به خدا و روز قیامت ایماان ماى .خوانند كنان مى اوقات شب سجده

. شاتابند و آناان از شایساتگانند هاا ماى [ نی اى دارناد و در ]انجاام دهند و از كار ناشایست باز مى مى

[  رهیزگااران  ه ]حاالهر كار نی ى كه انجام دهند، هرگز در آن بااره ناسااساى نبینناد و خداوناد با

 .«داناست
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  ﴾1. 
ای از  روایت کرده اند: عده بابن جریر و ابن اسحاق از ابن عباس  -000

مسلمانان با مردانی از یهود تماس و ارتباط داشتند به این خاطر که در زمان جاهلیت 

یمیت با یهود ها را از دوستی و صم  یمان یکدیگر بودند. خدای بزر  آن همسایه و هم

در این باره آیة  رفت. خدا  ها می منع کرد، زیرا بیم فتنة یهود بر آن

﴿    

   

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 505اسباب نزول آیة 

   
    

  ﴾3. 
ابن ابوحاتم و ابویعلی از مشور بن مورمه روایت کرده اند: به عبدالرحمن  -007

آل  502تان در روز احد برایم حکایت کن. گفت: از آیة  گفتم: از سرگذشت بن عوف

 ﴿عمران به بعد را بووان، سرگذشت ما را درخواهی یافت.  س 

    
  

     
    

  ﴾ کسانی ها  را قراءت کرد و گفت: آن

  ﴿بودند که از مشرکان امان خواستند. باز تا 

     

  ﴾  :آل عمران(

كردید،  یش از آن ه به دیدارش رسید،  س آن  و به راستى آرزوى مر  مى»( 547

را خواند و گفت: منظور، روحیة مسلمانانی است که  «نگریستید را در حالى كه مى

  ﴿کردند.  س تا  نبرد و  یکار با دشمن را آرزو می

  ﴾  :آیا »( 544)آل عمران

                                           
[ شااما  [ در ناب ااارى ]نساابت بااه اى مؤمنااان، از غیاار خودتااان همااراز مگیریااد. ]آنااان»ترجمااه:  -1

[ شاما را دوسات دارناد. باه راساتى دشامنى از زبانهایشاان  ورزناد. رناج ]و نااراحتى كوتااهى نماى

هااا ]ى  ورزیااد، نشااانه دارد، بزرگتاار اساات، اگاار خاارد آشاا ار اساات. و آنچااه دلهایشااان نهااان مااى

 .«ایم [ را براى شما بیان كرده روشن

 روایت کرده در این اسناد محمد بن ابومحمد مجهول است. 7678طبری  -2

[ آن گاه كه بامدادان از  یش كسانت بیرون آمادى. مؤمناان را باراى جناگ باه  و ]یاد كن»ترجمه:  -3

 .«گماردى. و خداوند شنواى داناست ها مى جایگاه
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قراءت کرد و گفت: مراد از این  «گردید؟ اگر بمیرد یا كشته شود، از آیین خود بر مى

کلمات صدای شیطان است که روز احد به آواز بلند گفت: محمد کشته شد، بازهم تا 

عمران: آل ) ﴾ ﴿این قول خدای تعالی 

 ها را به خواب سبکی فرو برد. ( قراءت کرد و در این باره گفت: یعنی آن514

 ﴿بواری و مسلم از جابر بن عبدهللا روایت کرده اند: آیة  -004

    

﴾ .در بارة ما بنی سلمه و بنی حارثه نازل شده است 

و ابن ابوحاتم از شاعبی روایات کارده اناد: روز بادر  «مصنف»ابن ابوشیبه در  -001

رسااند و ایان  به مسلمانان خبر رسید که کرز بن جاابر محااربی باه مشارکان کماک می

  ﴿هااااا را بساااایار نگااااران ساااااخت. و  خباااار آن

    
   
     

  
    
   

   

 ﴾  :آن گاااه كااه »( 501 – 504)آل عمااران

ه هازار ]نفار[ گفتى: آیا برایتان بس نیست كه  روردگارتان شما را به س به مؤمنان مى

آرى، اگاار شاا یبایى كنیااد و  [ ماادد رساااند؟ از فرشااتگان فاارو فرسااتاده شااده ]از آساامان

[ به سویتان آیند،  روردگارتاان  [ با این جوش ]و خروش  رهیزگارى نمایید و ]كافران

در ایان خصاوص  «رسااند شما را به  نج هزار ]نفر[ از فرشاتگان نشاانگذار، مادد ماى

ست قریش به کرز رساید، دیگار باه مشارکان کماک نرسااند و نازل شد. چون خبر شک

 روردگار حکیم نیز  نج هزار فرشته را به کمک مسلمانان نفرستاد 
(1)

. 

    ﴿: 508اسباب نزول آیة 

     
   

﴾2. 
 دندان نبی اکرم  ،روایت کرده اند: روز احد لم از انس احمد و مس -006

شکست، چهرة مبارا ایشان زخم شد و خون از صورتش جاری گشت.  س آنگاه 

رسند قومی که رخسار  یامبرشان را از خون  گفت: چگونه به فالح و رستگاری می

کرد.  شان می رنگین کردند، در حالی که به  رستش و عبادت  روردگار یکتا دعوت

                                           
 به شکل مرسل از شعبی روایت کرده، ضعیف است. 7740طبری  -1

تو را در این كار اختیارى نیست. چه ]خداوناد[ آناان را ببوشااید یاا عذابشاان كناد، چارا »ترجمه:  -2

 .«كه آنان ستم ارند
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    ﴿ س خدای بزر  آیة 

﴾... را نازل کرد
(1)

. 

روایت کرده اند: از رسول خدا شنیدم که  باحمد و بواری از ابن عمر  -007

گفت: خدایا فالن را لعنت کن، خدایا حارث بن هشام را لعنت کن، ای خدا سهیل  می

امیه را لعنت کن، بنابراین آیة  لعنت کن،  روردگارا صفوان بن بن عمرو را

﴿    ﴾...  نازل

ها  ذیرفته شد شد. ساس توبة تمام آن
(2)

. 

نیز به این معنی روایت کرده است بواری از ابوهریره  -008
(3)

. 

گوید: طریق جمع بین این دو حادیث ایان اسات: رساول خادا بعاد  حافظ ابن حجر می

شان به حدیث ابن عمر ذکر شاد دعاا  هایی که نام ش احد، در نماز بر آناز وقایع دلورا

کرد.  س آیه در بارة هردوی ایان حاوادث آنچاه بارای  یاامبر  ایش آماد و آنچاه  یاامبر 

 ها دعا کرد. نازل شده است. انجام داد که بر آن

 سازد: تر می افزاید: لیکن موضوع را این حدیث  یچیده ابن حجر می

روایاات کاارده اساات:  یااامبر در نماااز فجاار ایاان دعااا را  ز ابااوهریره مساالم ا -009

َصیَّه را لعنت کن. تا آن که خدای عزوجل آیاة  می خواند،  روردگارا ِرعل، ذکوان و ع 

﴿    ﴾  را نااااااااااازل

کرد. وجه اشکال این است: آیه در موضوع احد نازل گردیده و جریان رعل و ذکاوان 

 د از آن است.بع

فرماید: امکان دارد کاه گفتاه شاود قصاة رعال و ذکاوان بعاد از غازوة  ابن حجر می

احد صورت گرفته است، اما نزول آیه از سبب آن ]قصة احد[ اندا زماانی باه تاأخیر 

ها نازل گردیده است افتاده ساس در بارة همة این
(4)

. 

 گری نیز آمده است:فرماید: در سبب نزول این آیه حدیث دی س یوطی صاحب می

روایات  خود و ابن اسحاق از سالم بن عبدهللا بن عمر  «تاریخ»بواری در  -072

کنی و  کرده اند: مردی از قریش نزد رسول خدا آمد و گفت: تو از دشنام ما را منع می

گردی. بعد  شت به رسول خدا کرد و سرین خود را برهنه نمود.  یامبر او  ساس برمی

                                           
به قسام موصاول، احماد  5795تعلیقاً، مسلم  4269 یش از حدیث  761/  7صحیح است، بواری  -1

و  6174، ابن حبان 7778، ابویعلی 4207، ابن ماجه 7227و  7220، ترمذی 088و  017/  7

 از انس روایت کرده اند. 97« تفسیر»، نسائی در 7826و  7821، طبری 044، واحدی 6171

 7224، ترماذی 97/  0با شواهدش صاحیح اسات، بوااری باه ایان عباارت روایات نکارده، احماد  -2

 بان از ساالم بان عبادهللا 4272حمزه ضعیف اسات. بوااری  روایت کرده اند در اسناد آن عمر بن

روایاات کاارده اساات. بواااری  «کنااد لعناات می»نااه  «کنااد دعااا می»عماار بااه قساام مرساال بااه عبااارت 

 ها را ذکر نکرده است. به قسم موصول از ابن عمر روایت کرده و نام 7746و  4269

 5970، ابااان حباااان 025/  0، نساااائی 774/  5، دارمااای 979، حمیااادی 6022و  4162بوااااری  -3

 روایت کرده اند، در این حدیث هم نام مشرکین نیست.

 نگاه کنید. 007 – 006/  8به فتح الباری  -4
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   ﴿کاارد و دعااای باادش نمااود.  ااس آیااة  را از خااود دور

 ﴾... .ساس آن شوص مسلمان شد و به  نازل شد

 اسالم  ابندی خوبی نشان داد. این حدیث مرسل غریب است.

  ﴿: 572اساااااباب نااااازول آیاااااة 

   
  

    

  ﴾1. 
فریابی از مجاهد روایت کرده است: مسلمانان کاالی خاویش را باه صاورت  -075

رسید فروشنده در  فروختند، چون زمان  رداخت بهای کاال می نسیه تا زمانی معین می

افازود. باه  کاال می دادن مهلت بیشتر به خریدار برای ادای دین، مبغلی بر بهای عو 

  ﴿ ایااااااااااااان سااااااااااااابب خااااااااااااادا 

   
  

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

و همچناین از عطاااء روایاات کارده اساات: در زمااان جاهلیات طایفااة ثقیااف از  -070

بناای مغیااره
(3)

رسااید، باادهکاران  ان میگرفتنااد، و چااون ماادت تعیااین شااده بااه  ایاا وام می 

دهیم، شما هم در عو  آن مدتی به ما مهلت بدهید.  گفتند: به شما سود بیشتری می می

  ﴿  اااااااااااااااااااااااااس خااااااااااااااااااااااااادا 

   
  

﴾ را نازل فرمود
(4)

. 

   ﴿: 542اسباب نزول آیة 

    
    

   
   
   

                                           
اى مؤمنااان، ربااا را چناادین و چنااد براباار مووریااد. و از خداونااد  ااروا بداریااد باشااد كااه »ترجمااه:  -1

 .«رستگار شوید

 نگاه کنید. 574/  5هد مرسل و مرسل از قسم ضعیف است. به تفسیر مجا -2

 ثبت شد. 508/  0 «در المنثور»طبری و  در نسوة اصلی بنی نضیر است از -3

 از ابن جریج از عطا روایت کرده، مرسل است. 7800طبری  -4
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 ﴾1. 
گ احاد دیار باه ابن ابوحاتم از عکرماه روایات کارده اسات: چاون اخباار جنا -077

ها برای کسب خبر از شاهر )مدیناه( بیارون آمدناد. ناگااه دو  ای از آن ها رسید، عده زن

نفر سوار بر شتر از راه رسیدند. زنی از آنان  رسید: از رسول خادا چاه خبار؟ گفتناد: 

زنده است  روای دیگر ندارم کاه خادا بنادگان  زنده است. زن گفت: اکنون که  یامبر 

گردانااااد. طبااااق گفتااااار آن زن کااااالم جلیاااال  رجااااة شااااهادت نایاااال میخااااویش را بااااه د

﴿  ﴾ .نازل شد 

]ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: چون اخباار جناگ احاد باه زناان مدیناه 

دیر رسید، برای کسب خبر بیرون آمدناد، ناگااه دیدناد کساانی  یکار دو جاوان شاهید را 

یااک شااتر بااار کاارده بااه آنجااا رساااندند. زناای کااه از انصااار بااود،  باااالی یااک االغ و یااا

 رسااید: ایاان شااهیدان کیسااتند؟ گفتنااد: فااالن و فااالن، یکاای باارادر آن زن بااود و دیگااری 

ایان دو شاهید شاوهر و دیگاری  سارش باود( زن در آن حالات  شوهرش )و یاا یکای از

او زناده اسات  چاه شاد؟ گفتناد: زناده اسات، گفات: چاون گداز  رسید: رسول خدا  جان

دیگر هیچ  روا ندارم که خدای توانا بندگان خویش را به مقام شهادت بزر  و گرامی 

  ﴿دارد. طباااق گفتاااار آن زن کاااالم الهاااای  مااای

﴾ ]نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 547اسباب نزول آیة 

     
   

  ﴾3. 
روایت کرده است: جماعتی از  بابن ابوحاتم از طریق عوفی از ابن عباس  -074

شادیم و یاا کااش مثال  گفتند: کاش مانند اصحاب بدر شهید می با حسرت می اصحاب 

از خااود آمااد کااه مااا در آن میاادان بااا مشاارکان نباارد کاارده  روز باادرکارزاری  اایش می

آوردیم و یاا از  دادیم، یا شهادت و جنت را باه دسات مای ها نشان می ها و شهامت دلیری

شدیم، دیری نگذشت که خدا در میدان احاد احضارشاان کارد  مند می زندگی بیشتر بهره

ها که خواسات و  و در آن کارزار کسی از خود  ایداری و مقاومت نشان نداد، مگر آن

ی و اساااااتقامت ایشاااااان قااااارار گرفتاااااه باااااود.  اااااس آیاااااة ارادة کردگاااااار بااااار  ایااااادار

                                           
اگر به شما زخمى رسد، به راستى به گروه ]كافران نیز[ زخمى مانند آن رسایده اسات. »ترجمه:  -1

[  گردانیم. و تا خداوند مؤمناان ]واقعاى وزى را[ در میان مردم مىو این روزها ]ى ش ست و  یر

 .«دارد را معلوم بدارد و برخى از شما را گواه گیرد. و خداوند ستم اران را دوست نمى

 .69، ص 4ابوالفضل محمود األلوسی، تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج  -2

ز آن ااه بااه دیادارش رسااید،  ااس آن را در كردیااد،  ایش ا و بااه راسااتى آرزوى مار  مااى»ترجماه:  -3

 .«نگریستید، دیدید حالى كه مى
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﴿   

﴾... نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 544اسباب نزول آیة 

     
     

   
     

      
   

﴾2. 
روایاات کاارده اساات: در غاازوة احااد از ناازد  اباان منااذر از عماار باان خطاااب  -071

گفات:   راکنده شدیم و من به کوه باال شدم و از یاک یهاودی شانیدم کاه می رسول خدا

ز هیچکس نشنوم که بگوید: محمد کشته شد و گرنه گاردنش را محمد کشته شد. گفتم: ا

گردند.  س خدای بزر  آیاة  زنم، ناگاه دیدم رسول خدا و سااة اسالم به عقب برمی می

﴿   ﴾... .را نازل کرد 

اباان ابوحاااتم از ربیااع روایاات کاارده اساات: در روز احااد مصااایب فااراوان  -076

دعاوت  ن گردید، مردم یکدیگر را برای اجتماع بر گرد رسول خادا دامنگیر مسلمانا

کشااته  اً بااداای دیگاار گفتنااد: اگاار  یغمباار  ای گفتنااد:  یااامبر کشااته شااد، عااده کردنااد. عااده

جنگیاد نبارد نماییاد تاا خادای  شد. و گروهی دیگر گفتند: در راهی که  یامبرتان می نمی

 ﴿. بناااابراین خااادا آیاااة جهااان  یروزتاااان گرداناااد و یااا باااه او ملحاااق شااوید

  ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

از ابو نجایح روایات کارده اسات: ماردی از مهااجرین از  «دالئل»بیهقی در  -077

تاید گذشت و گفت: خوب خبر داری کاه  کنار مردی از انصار که در خاا و خون می

و گفات: اگار محماد  کشته شاد؟ مارد انصااری از خااا و خاون سار برداشات  یامبر 

                                           
اطر عطیه بن سعد عاوفی ضاعیف اسات. اماا باه معنای ایان شاواهد اسات کاه طباری اسنادش به خ -1

 و بعد از این ذکر کرده است. 7909

آیاا اگار اناد.  [ باه راساتى  ایش از او رساوالنى باوده و محّمد جز رسول ]خدا[ نیست ]كه»ترجمه:  -2

[  گردیاد؟ و هار كاس از آیاین خاود برگاردد، ]در حقیقات بمیرد یا كشته شود، از آیاین خاود بار ماى

 .«رساند و خداوند به ش رگزاران  اداش خواهد داد هیچ زیانى به خداوند نمى

بااه قساام مرساال روایاات کاارده، دارای شااواهد  7942از ربیااع باان انااس و از قتاااده  7945طبااری  -3

 شود. ها قوی می آن مرسل است که با
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کشته شده باشد او رسالت خویش را انجام داد حاال شما برای دفاع از دین بجنگید.  س 

این آیه نازل شد
(1)

. 

کناد: ابلایس در روز احاد باه  خود از زهاری روایات می ابن راهویه در مسند -078

ه گوید: من اولاین کسای باودم کا می صدای بلند گفت: محمد کشته شد. کعب بن مالک 

رسول خدا را دیدهم و چشمان مبارا او را از زیر کاله خود شناختم و به صدای بلند 

   ﴿گفااااتم: رسااااول خاااادا اینجاساااات.  ااااس آیااااة 

﴾... .نازل شد 

   ﴿: 514اسباب نزول آیة 

    
   

    
   

    
    

      
      

     
      

     
      

    
    

   
    

     
    

﴾2. 

                                           
از  اادرش روایاات کاارده انااد، ایاان  از اباان ابااونجیح 048/  7 «دالئاال»، بیهقاای در 7944طبااری  -1

و بعاد از ایان روایات کارده  7941هاا را طباری  مرسل است و دارای شواهد مرسل دیگار کاه آن

 است.

ورد كاه گروهاى [ خوابى سابك بار شاما فارود آ آن گاه  س از اندوه آرامشى ]به صورت»ترجمه:  -2

گرفت و گروهى ]دیگر[ بودناد كاه اندیشاه خودشاان نگرانشاان سااخته باود، باه  از شما را فرا مى

اى از یاارى  گفتناد: آیاا بهاره بردناد. ماى ماى -چاون  نادار ]عصار[ جاهلیّات -خداوند گمان نادرست

خویش چیزى اش به دست خداست. در دلهاى  [ همه [ مدد ]الهى ]خدا[ خواهیم داشت؟ بگو: ]تحقّق

اى  گویند: اگر ما از یارى ]خدا[ بهاره سازند. مى دارند كه ]آن را[ براى تو آش ار نمى را نهان مى

[ بودیاد، كساانى كاه كشاته شادن بار  هایتاان ]هام شدیم. بگو: اگر در خاناه داشتیم در اینجا كشته نمى

د آنچااه را كااه در آمدنااد و تااا خداوناا آنااان مقااّرر شااده بااود، بااه سااوى كشااتارگاه خااود بیاارون مااى
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روایت کرده است: در میدان احد وقتی ترس و اندوة  ابن راهویه از زبیر  -079

بوش به ما  شدید ما را فرا گرفت، احساس کردم خدای مهربان خوابی سبک و آرام

عطا فرمود، چنانکه از جمع سااة اسالم هیچکس بیدار نماند. سوگند به خدا در آن 

گفت: اگر فتح و نصرت نصیب  ب بن قشیر را مانند رؤیا شنیدم که میلحظه آواز معت

شدیم، من این جمله را حفظ کردم.  س خدای  در اینجا کشته نمی شد، اینگونه ما می

   ﴿عزوجل در این خصوص 

    
   

    
   

    
    

      
      

     
      

     
      

    
    

   
    

     
    

﴾ را نازل فرمود
(1)

. 

   ﴿: 565اسباب نزول آیة 

      
     

      

   ﴾2. 

                                                                                                             
[ بیازماید. و تا آنچه را كه در دلهایتان است،  اه ساازد، و خداوناد باه  هایتان دارید ]در عمل سینه

 .«راز دلها داناست

هاای او ثقاه اناد  ، اسناد طبری حسان و راوی077/  7، بیهقی 8294و  8297حسن است، طبری  -1

 و ابن اسحاق به تحدیث تصریح کرده است.

[  زند و هار كاس كاه خیانات كناد، در روز قیامات ]وباال از هیچ  یامبرى خیانت سر نمى»ترجمه:  -2

[ دساتاوردش باه  [ خواهد آورد. آن گااه باه هار كساى ] ااداش خیانتى را كه ورزیده است ]در میان

 .«[ داده شود و آنان ستم نبینند تمام ]و كمال
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ای  یات کارده اناد: قطیفاهروا بابوداود و ترمذی به قسم حسن از ابان عبااس  -042

)شاال( ساارخ رنگای روز باادر گام شااد. برخای از مااردم گفتناد: شاااید رساول خاادا آن را 

   ﴿برداشااااته باشااااد. در باااااره آیااااة 

 ﴾... نازل شد
(1)

. 

 ببه سندی که رجال آن ثقه هستند از ابان عبااس  «معجم کبیر»طبرانی در  -045

ول خدا لشکری را باه جهااد فرساتاد کاه  اس از مادتی باا  ارچم روایت کرده است: رس

افراشاته،  یروزمنداناه برگشاتند. سااس لشاکر دیگاری را فرساتاد کاه هنگاام بازگشات، 

هااا نیااز در اهتاازاز بااود. چناادی بعااد لشااکر دیگااری را   اارچم فااتح و بفاار  یشااا یش آن

رفتاه شاده، در حفاظ ها نیز با  یاروزی برگشاتند، اماا از اماوال باه غنیمات گ فرستاد. آن

 ﴿مجسااامة طاااالی کاااه باااه شاااکل سااار غااازال باااود خیانااات کردناااد.  اااس 

   ﴾ .نازل شد 

  ﴿: 561اسباب نزول آیة 

    
      

      

    ﴾2. 
روایات کارده اسات: مصاایب و مشاکالتی  ابن ابوحاتم از عمر بان خطااب  -040

ای از  هااا شااهید شااد، عااده کااه در روز احااد دامنگیاار مساالمانان گردیااد، هفتاااد نفاار از آن

شکسات، کااله خاود بار سار مباارا ایشاان تکاه  اصحاب فرار کردند، دنادان  یاامبر 

تکه شد و خون بر رخسارشان جاری گردید. همه از سبب گرفتن فدیاه از اسارای بادر 

  ﴿بااااود. بااااه همااااین ساااابب آیااااة 

﴾... .نازل شد 

  ﴿: 572 – 569اسباب نزول آیة 

    

                                           
و واحاادی در اساااباب  8579و  8578، طبااری 0478، ابااویعلی 7229، ترمااذی 7975ابااوداود  -1

از  8577و  8571، از خصاایف از عکرمااه از اباان عباااس روایاات کاارده انااد. طبااری 011 نازول

حسان »گویاد:  ی ایان ضاعیف اسات، ترماذی میهاا مقسم از ابن عباس روایت کرده یکی از راوی

ز ا 8545طباری  «دون ذکر ابن عباس روایت کرده اندای از خصیف از مقسم ب غریب است عده

طریق دیگر از اعمش از ابن عباس روایت کرده اسناد ایان ضاعیف اسات باه خااطر ایان کاه باین 

اعمش و ابن عباس انقطاع است. این طریق با ما قبلش و طریق مجاهد که گذشت ]تفسایر طباری 

دهند که این خبر دارای اصل اسات حتای ایان ساون را یکای از مناافقین گفتاه  [ نشان می516/  4

 به توریج محقق نگاه کنید. 477ر بغوی است. به تفسی

[ دسات یافتاه  كاه باه دو برابار آن ]در ش سات دشامنان -آیا چون مصایبتى باه شاما رساید»ترجمه:  -2

گفتیااد: ایاان از كجااا رسااید؟ بگااو: آن از ناازد خااود شماساات. بااى گمااان خاادا باار هاار كااارى  -بودیااد

 .«تواناست
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   ﴾1. 
 روایاات کاارده انااد: رسااول خاادا  باحمااد، ابااوداود و حاااکم از اباان عباااس  -047

فرمااود: هنگااامی کااه باارادران شااما در احااد بااه شااهادت رساایدند، خاادای مهربااان ارواح 

ها را در میان  یکر  رندگان سبز رنگی قرار داد که در رودهای بهشت رفت و آمد  آن

های زریان جاای  خورند و زیر سایة عارش در قنادیل های بهشتی می ز میوهکنند و ا می

های خااویش را گااوارا و  هااای خااود را  اااکیزه، آشااامیدنی دارنااد. آنااان چااون خوردنی

بوش یافتند، گفتند: ای کاش برادران ماا در دنیاا  خوابگاه نیمروزی خود را زیبا و آرام

کند تا دیگر از جهاد رو نگردانناد و  میدانستند که خدای بزر  با ما چگونه رفتار  می

هاا  ایزد تعالی فرمود: مان احاوال شاما را باه آناز جنگ با کفار نترسند و کنار نروند. 

   ﴿رسااااااااااانم.  ااااااااااس آیااااااااااة  می

﴾ و آیة بعد از آن نازل شد
(2)

. 

به همین معنی روایت کرده است ترمذی نیز از جابر  -044
(3)

. 

 ﴿: 574و  570اسباب نزول دو آیة 

   
    

    
   

 ﴾4. 
روایات کارده اسات: در غازوة  بابن جریر از طریاق عاوفی از ابان عبااس  -041

آن همااه جنایاااتی کااه از ابوساافیان ساار زد، خاادا در دل او تاارس و وحشاات  احااد بعااد از

                                           
اند. در نزد  روردگارشاان  مرده ماندار بل ه زنده و كسانى را كه در راه خدا كشته شدند»ترجمه:  -1

 .«یابند روزى مى

، 066 / 5، احماد 0775، اباویعلی 88/  0، حاکم 0102با طرق و شواهدش حسن است، ابوداود  -2

از عباادهللا باان ادریااس از محمااد باان اسااحاق از  065 و واحاادی در اسااباب ناازول 567/  9بیهقاای 

هاای آن ثقاه  سعید بن جبیار از ابان عبااس روایات کارده اناد راویاسماعیل بن امیه از ابوزبیر از 

/  5حاق باه روایات احماد باه تحادیث تصاریح کارده و حادیث آن حسان اسات. احماد ن اسهستند. اب

اساات،  عطااعباااس روایاات کاارده انااد اسااناد آن منق از ابااوزبیر از اباان 8021، طبااری 066و  061

آمده است. حادیث ابان  597مراسل ابن ابوحاتم ص زیرا ابوزبیر از ابن عباس نشنیده چنانچه در 

و  567/  9، بیهقای 5547/  9، بیهقای 5547، طیالسی 5887مسعود به این شاهد است که مسلم 

 وهللا اعلم. –روایت کرده اند  8028طبری 

، بیهقای 920 «ةلسانا»، ابان ابوعاصام در 024و  027/  7 ، حااکم592، ابن ماجه 7252ترمذی  -3

از جابر روایت کرده اند. این حادیث را ترماذی حسان گفتاه  067و واحدی  098/  7 «دالئل»در 

 است.

[ خادا و رساول را اجابات  [ شدنشاان ]بااز دعاوت كسانى كاه  اس از زخماى ]و مجاروح»ترجمه:  -4

 .«كردند. براى كسانى از آنان كه نی وكارى كردند و تقوا ورزیدند  اداشى بزر  خواهد بود
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گفاات: خاادا در دل ابوساافیان تاارس و  افکنااد و او بااه سااوی مکااه برگشاات. نباای کااریم 

ریزان بازگشت. غزوة احد در ماة شوال واقع شد،  دست شما اشک هراس راه داد و از

آمدناد و جهات خریاد و فاروش  تجار ]هر سال یک بار[ در ماة ذی القعده باه مدیناه مای

ها بعد از غزوة احد آمده بودناد و مسالمانانی کاه در  کردند. آن در بدر صغرا اقامت می

میدان جنگ زخمی شده بودند ساوت کساالت داشاتند. سارور کائناات ماردم را احضاار 

ها که در غزوة احد حضور  کرد تا با او به تعقیب سااة قریش بشتابند. ]و افزود تنها آن

توانند با ماا بیایناد[ در ایان حاال شایطان آماد و دوساتان خاویش را ترسااند و  تند میداش

های بسیاری از مردم برای کارزار با شما گرد آماده اناد، هایچکس ساونان  گفت: گروه

]باارای بااه هیجااان آوردن مااردم[  شاایطان را ناااذیرفت و از او  یااروی نکاارد.  یااامبر 

روم.  اس اباوبکر،  م تنهاا باه ایان مأموریات مایگفت: اگر یک نفر هم با من نیایاد خاود

عمار، عثماان، علای، زبیار، ساعد، طلحاه، عبادالرحمن بان عاوف، عبادهللا بان مسااعود، 

حذیفه بن یمان و ابوعبیده بن جراح در جمعی هفتاد نفره از دلیران و سارداران اساالم 

 ه الصافراء با رسول هللا به تعقیب ابوسفیان شتافتند، همه جاا جساتجویش کردناد تاا با

 ﴿وارد شااااااااااادند. خااااااااااادا باااااااااااه ایااااااااااان مناسااااااااااابت آیاااااااااااة 

  ﴾... 

 را نازل کرد.

روایت کرده است: هنگاامی کاه  با: طبرانی به سند صحیح از ابن عباس  -046

مشاارکان از احااد برگشااتند باااهم گفتنااد: نااه محمااد را کشااتید و نااه دوشاایزگان را  شاات 

هاا باه  ه با خود آوردید، چه بدکاری انجام دادید برگردیاد، صاحبت آنها سوار کرد اسب

هاا دساتور  گوش  یامبر رسید و به مسلمانان فرمان داد تا به عزم جهاد بیارون آیناد، آن

ساد یاا بئار ابوعتباه آمدناد. بناابراین آیاة یرفتند و باه شاتاب تاا باه حماراء األ یامبر را  ذ

﴿   

﴾  نازل شد. ابوسفیان به نبی کریم گاة  گفته بود: وعده

شدن مردم در باازار بادر اسات،  ما برای رویارویی دوباره و جنگ نهایی، هنگام جمع

همان جایی که یاران ما را به قتل رساندید  س مشرکان بازدل از  یماان خاود برگشاتند 

ند و با اموال تجارتی به بدر آمدند ولی شجاعان دلیر، ساز و بر  نبرد را فراهم آورد

و در آنجا هیچکس از یاران ابوسفیان را نیافتند و در آن بازار خرید و فاروش کردناد. 

  ﴿در بااااااااااااره آیااااااااااااة 

 ﴾... نازل شد
(1)

. 

                                           
گویااد:  می 505/  5یاات کاارد، هیثماای هااای آن ثقااه انااد روا بااه سااندی کااه راوی 597/  55طبراناای  -1

 8012طبااری  «، باادون محمااد باان منصااور کااه ثقااه اسااتهااای ایاان راویاای صااحیح هسااتند راوی»

 های این حدیث را از عکرمه به قسم مرسل روایت کرده است. قسمت
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علی کرم هللا وجهه  ابن مردویه از ابورافع روایت کرده است: رسول خدا  -047

بااه تعقیااب ابوساافیان فرسااتاد. یااک اعراباای از قبیلااة خزاعااه  تعاادادی از مساالمانانرا بااا 

ها را دید و گفت: گروة قاریش بارای کاارزار باا شاما آمااده و مهیاا شاده اناد. علای و  آن

   ﴿یاااارانش در  اساااخ گفتناااد: 

 ﴾ « برای ماا خادا کاافی اسات و او بهتارین

 ها این آیه نازل شد. .  س در بارة آن«استگاه  تکیه

    ﴿: 585اسباب نزول آیة 

    
    

    
   

   

 ﴾1. 
وارد  روایت کارده اناد: اباوبکر  بابن اسحاق و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -048

ها دور فنحاص جمع شده اند. فنحاص خطاب به او گفات:  مدرسة یهودیان شد و دید آن

ای ابوبکر، به خدا سوگند ما هیچ نیازی به خدا ناداریم، بلکاه او باه ماا محتااج اسات و 

 خواست چنانچه دوست شما بر این باور است. اباوبکر  ام نمینیاز بود از ما و اگر بی

خشمگین شد و سیلی محکمی بر روی او نواخت. فنحاص نزد رسول خدا آمد و گفت: 

ای محمد ببین دوستت با من چه کرد،  یامبر گفات: ای اباوبکر چاه چیاز تاو را باه ایان 

بازر  بار زباان کار واداشت، گفات: ای رساول خادا! باه راساتی کاه او ساونی بسایار 

نیازناد، اماا  هاا از خادای تعاالی بی کند کاه هللا عزوجال فقیار اسات و این آورد. گمان می

  ﴿فنحاص گفتة خود را انکار کرد. طولی نکشید که آیاة 

   ﴾  ناااااااااااازل

شد
(2)

. 

 ﴿ة روایاات کاارده اساات: چااون خاادا آیاا باباان ابوحاااتم از اباان عباااس  -049

     

﴾...  :( را نازل کرد. یهود نزد نبی کریم آمد و گفات: ای 041)بقره

کناااد؟  اااس خااادا آیاااة  محماااد!  روردگاااارت تنگدسااات شاااده کاااه از بنااادگانش گااادایی می

                                           
و ماا تاوانگریم، شانید. آنچاه را كااه  خداوناد ساون آناان را كاه گفتناد: خداونااد فقیار ،آرى»ترجماه:  -1

گاوییم: عاذاب ساوزاننده را  گفتند و این ه آناان  یاامبران را باه نااحق كشاتند، خاواهیم نوشات و ماى

 .«بچشید

از ابن اسحاق از ابن عباس روایات کارده در اساناد آن محماد بان ابومحماد مجهاول  8722طبری  -2

 071مرسال روایاات کارده و واحاادی از عکرمااه باه قساام  8756از سادی و  8720اسات، طبااری 

 وهللا اعلم. –بدون اسناد روایت کرده است. امید این روایات به مجموع قوی شوند 
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﴿     

   ...﴾ را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 586اسباب نزول آیة 

  
   

    
   
     

     

 ﴾2. 
روایاات کاارده انااد:  باباان ابوحاااتم و اباان منااذر بااه سااند حساان از اباان عباااس  -012

]ایان  فِنحاص ]یکی از بزرگان یهود[ گفت: خادا فقیار اسات و ماا تاوانگریم، اباوبکر 

 سون را شنید و به او خشم گرفت[ این آیه در مورد آن واقعه نزول یافت.

روایات  من بان کعاب بان مالاک عبدالرزاق از معمر از زهری از عبدالرح -015

و  کرده است: ایان کاالم الهای، در باارة کعاب بان اشارف کاه در اشاعار خاود  یاامبر 

کرد. نازل گردیده است یاران  اا او را هجو می
(3)

. 

   ﴿: 588اسباب نزول آیة 

   
    

    
    

   ﴾4. 
َمید بن عبادالرحمن بان عاوف  -010 روایات  بواری، مسلم و دیگران از طریق ح 

کرده اند: مروان ]در آن وقت والی مدینه بود[ به دربان خاود گفات: ای رافاع نازد ابان 

                                           
از ساعید بان  «الموتاار»اتم و ضایاء در ذکار کارده کاه ابان ابوحا 100/  5 شوکانی در فتح القادیر -1

قسام مرسال روایات  جبیر از ابن عباس روایت کرده اند. و از حسن و دیگران به هماین معنای باه

 و حدیث بعدی نگاه کنید. 8721شده است. به تفسیر طبری 

حتما در اموالتان و جانهایتان آزموده خواهید شاد و از آناان كاه  ایش از شاما كتااب داده »ترجمه:  -2

[ آن  اند و از مشركان سرزنش بسیار خواهید شنید. و اگر صبر كنید و  روا دارید، ]بدانید كاه شده

 .«روا[ از كارهاى ستر  است]صبر و  

از معمااار از  8757و از او طباااری  496[ چناااین اسااات. عبااادالرزاق 07]ص  در اساااباب نااازول -3

از زهری از  597و  596/  7 «دالئل»لرحمن روایت کرده اند. بیهقی در زهری بدون ذکر عبدا

 و زاد المسیر 124ب هم آمده. به تفسیر بغوی شدن کع عبدالرحمن روایت کرده در آن قصة کشته

 به توریج محقق نگاه کنید. 047

اند، ساتوده  دارند به آنچه ن رده شوند و دوست مى اند، شاد مى كسانى را كه به آنچه كرده»ترجمه:  -4

 .«[ دارند شوند، رسته از عذابشان ماندار. و آنان عذابى دردناه ]در  یش
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اگر قرار باشاد هارکس از ماا کاه از اعماال خاود خوشاحال گاردد و  :گوعباس برو و ب

مند باشد به خاطر کاری که انجام نداده است، ستایش شود در رنج و عذاب قرار  عالقه

شویم. ابن عباس در  اسخ گفات: شاما را  بگیرد، همانا همة ما گرفتار رنج و عذاب می

گردیاده اسات، آنجاا کاه رساول خادا  به این چه کاار؟ ایان آیاه در باارة اهال کتااب ناازل

ها را به حضور خواست[ ]آن
(1)

ها سؤال کرد. اماا آناان  و در بارة مسألة خاصی از آن 

در  اسخ به  یامبر، حقیقت مسألة مورد بحث را  نهاان کارده باه جاای آن چیاز دیگاری 

أله شدند اینطاور وانماود کردناد کاه در باارة آن مسا گفتند. و از نزد  یامبر که خارج می

تقدیر شوند. در این  معلومات کافی ارائه کرده اند و متوقع بودند که از جانب  یامبر 

حال از کاری که انجاام داده بودناد )حقیقات آن چیاز را از رساول خادا  وشایده داشاتند( 

شاد و خرسند شدند
(2)

. 

روایات کارده اناد: هرگااه رساول خادا باه  بواری و سلم از ابوسعید خادری  -017

نکاردن باا  زدناد و از همراهی ای از منافقان از رفتن با او سرباز می رفت عده میجهاد 

گشت به حضاور وی آماده  از جهاد برمی شدند. چون  یامبر  رسول خدا خوشحال می

کردند که مشکالت و عذرهای ماوجهی داشاته اناد.  خواستند و سوگند یاد می  وزش می

انجام نداده بودند تقدیر و ستایش شاوند.  در عین حال دوست داشتند به خاطر کاری که

   ﴿در باااااااااااااااارة آنااااااااااااااااان آیااااااااااااااااة 

  ...﴾ نازل شد
(3)

. 

کند: رافع بان خادیج و زیاد بان  خود از زید بن اسلم روایت می عبد در تفسیر -014

  ﴿ثاباات در ناازد مااروان بودنااد. مااروان گفاات: ای رافااع، آیااة 

   

...﴾ ای از منافقااان  چااه نااازل شااده اساات، رافااع گفاات: عااده در مااورد

گفتنااد: هاایچ چیااز مااانع جاادایی مااا از شااما  کردنااد و می هنگااام خااروج  یااامبر بهانااه می

نگردید، مگر کارهای ضروری و گرنه خیلی دوست داشتیم باا شاما یکجاا باشایم.  اس 

ا این آیه نازل شد. مثل این که مروان این ساون را نااذیرفت رافاع بیتاباناه ه در بارة آن

به زید بن ثابت گفت: ترا به خدا سوگند آیا از آنچه گفتم آگاه هستی، زید گفت: آری
(4)

. 

تاوان جماع کارد و باه نتیجاه  گوید: سون ابن عباس و این حدیث را می ابن حجر می

افزایاد: فاراء  دو گاروه ناازل شاده باشاد و میرسید، زیرا ممکن است آیاه در ماورد هار

                                           
 .4168صحیح بواری، کتاب تفسیر قرآن، حدیث شماره  -1

/  0و حاااکم  526 ، نسااائی در تفساایر7254، ترمااذی 0778ساالم ، م4168صااحیح اساات، بواااری  -2

 از ابن عباس روایت کرده اند. 099

، از چناادین طریااق از 082، واحاادی 8771، طبااری 0777، مساالم 4167صااحیح اساات، بواااری  -3

 ابوسعید خدری روایت کرده اند.

از زید بن اسالم باه  085د نسبت داده و واحدی به عبد بن حمی 595/  0 «در المنثور»مصنف در  -4

 گذاری محقق نگاه کنید. به شماره 5758تا  5756این معنی روایت کرده. به تفسیر ابن کثیر 
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گفت: ما اهل نماز، طاعت و  یروان اولین کتاب خدا هستیم  کند که یهود می حکایت می

کرد.  س این آیه نازل شد اقرار نمی با این همه به نبوت محمد 
(1)

. 

اباان ابوحاااتم از چنااد طریااق از جماااعتی از تااابعین بااه ایاان معناای روایاات  -011

کرده
(2)

. 

 و ابن جریر این روایت را ترجیح داده است.

 هیچ مانعی وجود ندارد که آیه در بارة همة این موارد نازل شده باشد.

   ﴿: 592اسباب نزول آیة 

  
  
   

 ﴾3. 
روایات کارده اناد: قاریش نازد یهاود  بابن ابوحاتم از ابان عبااس طبرانی و  -016

ای آورده باود. گفتناد: عصاا و یاد بیضاا.  آمدند و  رسیدند: موسی برای شما چه معجازه

 س نزد نصاری رفتند و سؤال کردند: معجزات عیسی چگونه بود؟ گفتناد: کاور ماادر 

آنگاه نزد رسول خدا آمدند و کرد.  بوشید و مرده را زنده می زاد و  یس را بهبودی می

گفتند: از خدایت )به عنوان معجزه( درخواست کن کوة صفا را برای ماا باه کاوهی از 

  ﴿جویی کاارد. در ایاان باااره آیااة  طااال تباادیل کنااد،  یااامبر از خاادا چاااره

   
  
   

 ﴾ ها  نازل شد. یعنی باید در آفرینش آسمان

 های الهی( تفکر و اندیشه نمایند. و زمین )به عنوان نشانه

  ﴿: 591اسباب نزول آیة 

     
     
      

  
   

   
  
  

  

                                           
 .074/  8فتح الباری  -1

 نگاه کنید. 597 – 595/  0 «د ر المنثور»به  -2

ز بااراى خردمناادان بااه راسااتى در آفاارینش آساامانها و زمااین و آمااد و شااد شااب و رو»ترجمااه:  -3

 .«هاست نشانه
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 ﴾1. 
 لعبدالرزاق، ساعید بان منصاور، ترماذی، حااکم و ابان ابوحااتم از ام سالمه  -017

روایااات کااارده اناااد: ام سااالمه گفااات: ای رساااول خااادا!  روردگاااار متعاااال از هجااارت و 

فاااااداکاری زناااااان در راة اساااااالم هااااایچ یااااااد نکااااارده اسااااات. خااااادای مهرباااااان آیاااااة 

﴿   

     

    ...﴾  را ناااااااازل

 کرد.

   ﴿: 599اسباب نزول آیة 

    
    
     

   
     

     

   ﴾2. 
روایت کرده است: هنگامی که خبر مر  نجاشی به  یامبر  نسائی از انس  -018

رسید، به یاران خود فرمود: بر او نماز جنازه بووانید، گفتند: ای رساول خادا بار یاک 

   ﴿؟  س خدا غالم حبشی نماز جنازه بووانیم

   ﴾  را

نازل کرد
(3)

. 

                                           
 س  روردگارشان ]دعا[ یشان را  ذیرفت كه: من عمل هایچ صااحب عملاى از شاما را »ترجمه:  -1

هااى خاود  اناد و از خاناه كنم. شما از همدیگرید.  اس آناان كاه هجارت كارده از مرد یا زن تباه نمى

[  اداشاى از  اناد، ]باه عناوان ته شادهاناد و كشا اند و جنگ كارده اند و در راه من رنج دیده رانده شده

زدایم و آنان را به باغهایى در آورم كاه جویبااران از  جانب خداوند قطعا بدیهایشان را از آنان مى

 .«[  اداش نیك به نزد اوست فرودست آن روان است. و خدا ]ست كه

خداوند باه خادا و  و به راستى از اهل كتاب كسانى هستند، كه در عین فروتنى در برابر»ترجمه:  -2

آنچه به سوى شاما فارو فرساتاده شاده اسات و آنچاه باه ساوى آناان فارو فرساتاده شاده اسات ایماان 

ساتانند. ایناان، اجرشاان را باه نازد  روردگارشاان  آورند و به جاى آیات خادا بهااى نااچیز نماى مى

 .«خواهند داشت. بى گمان خداوند زود شمار است

 ، طبراناای در معجاام اوسااط088، واحاادی «کشااف» 870باازار  529و  528 «تفساایر»نسااائی در  -3

گوید:  می 78/  7د اسناد آن حسن است. و هیثمی در مجمع الزوائد از انس روایت کرده ان 0688
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ابن جریر نیز از جابر به همین معنی روایت کرده است -019
(1)

. 

روایت شده است: خدای متعال و تواناا  از عبدهللا بن زبیر  «مستدرا»در  -062

    ﴿آیاااااااااااااااااااااااااة 

  ...﴾  را در بارة نجاشی نازل کارده

است
(2)

. 

*** 

 

 سورة نساء

 آیه است 572این سوره مدنی و 

 ﴿: 4اسباب نزول آیة 

   
       

   

 ﴾3
. 

بوحااتم از ابوصاالح روایات کارده اسات: چاون ماردی دختار خاویش را ابن ا -065

 ﴿گرفاااات. خاااادا  داد مهاااار او را خااااودش می شااااوهر ماااای

  

﴾ .را نازل و مسلمانان را از این کار نهی کرد 

  ﴿: 7اسباب نزول آیة 

   
  

   
  

                                                                                                             
حین بدون ذکار نازول آیاه آماده. ادای نماز جنازه به نجاشی در صحی «های طبرانی ثقه اند راوی»

 نگاه کنید. به تفسیر نسائی

 روایت کرده و در آن رواد بن جراح ضعیف است، اما به حدیث ماقبل شاهد است. 8776طبری  -1

هااای آن ثقااه انااد حاااکم ایاان را صااحیح گفتااه و ذهباای هاام بااا او  روایاات کاارده راوی 022/  0حاااکم  -2

 موافق است.

[ بدهیااد و اگاار بوشااى از آن را بااا  و بااه زنااان مهرشااان را بااه عنااوان بوششااى ]الهااى»ترجمااه:  -3

 .«به شما ببوشند، آن را حالل گوارا بوورید دلووشى
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  ﴾1. 
از طریق کلبی از ابوصاالح از ابان  «فرائض»ابوشیخ و ابن حیان در کتاب  -060

ها را تااا  را عموماااً و  سااربچه روایاات کاارده انااد: در دورة جاهلیاات دختااران بعباساا

دادند. مردی از انصار به نام اوس بن ثابت فاوت  ها به سن بلوغ میراث نمی رسیدن آن

کاارد و دو دختاار و یااک  ساار خردسااال بااه جااای گذاشاات.  ساار عموهااای اوس، خالااد و 

عرطفه آمدند و همه میراث او را تصاحب کردند. آنگااه همسار اوس بارای دادخاواهی 

دانم چاه بگاویم.  گفت: نمی آمد و جریان را عر  کرد.  یامبر   حضور رسول هللا

  ﴿ ااااس خاااادای باااازر  و توانااااا آیااااة 

  ﴾...  را نااااااازل

 کرد.

   ﴿: 50 – 55اسباب نزول آیة 

    
     

    
      

    
   
    

       
    

    
     

     
     

   
    
       

    ﴾2. 

                                           
مردان از آنچه  در و مادر و خویشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارناد. و زناان ]نیاز[ »ترجمه:  -1

[  از آنچاه از آن ]ماال، خاواه -از آنچه  در و مادر و خویشااوندان بار جااى گذارناد، ساهمى دارناد

 .«ى معین ]و مقرر[ شده است[ سهم كه ]به عنوان -انده یا بسیار باشد.

كند، مرد برابر ساهم دو زن دارد.  اس اگار  خداوند در مورد فرزندانتان به شما ح م مى»ترجمه:  -2

[ دختار ]دو دختار یاا[ بیشاتر از دو ]دختار[ بودناد. دو ساّوم تركاه باراى آناان  ]فرزندان میّت همه

او )مورث( فرزندى داشته باشد، هار [ او راست و اگر  است و اگر یك دختر باشد، یك دّوم ]تركه

یك از  در و مادرش، یك ششم از آنچه را كه ]او[ بر جاى گذاشته است خواهند داشات.  اس اگار 

[ خواهاد  او فرزندى نداشته باشاد، و  ادر و ماادرش از او ارث برناد، ماادرش را یاك ساوم ]تركاه
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ائمااة ششااگانه -067
(1)

و  روایاات کاارده انااد: رسااول هللا  از جااابر باان عباادهللا  

ابوبکر صدیق در بنی سلمه  یاده باه عیاادت مان آمدناد. نبای کاریم متوجاه شاده کاه مان 

ام.  س آب خواسته وضو گرفتاه و باه روی مان آب  اشایده. آنگااه مان باه  بیهوش افتاده

فرمایی، من مال و ثروت خود را چگونه بین وارثاانم  میخود آمدم و گفتم: چه دستور 

   ﴿تقسااااااااااااااایم کااااااااااااااانم؟ بناااااااااااااااابراین 

    

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

روایت کرده اند: زن سعد بن ربیع  احمد، ابوداود، ترمذی و حاکم از جابر  -064

ها دختران سعد بان ربیاع هساتند کاه  : ای رسول خدا! اینحضور رسول هللا آمد و گفت

هااا را گرفتاه و هاایچ چیااز   درشاان در غاازوة احاد شااهید شاد، عمویشااان تمااام اماوال این

برایشان باقی نگذاشته است و این دخترها اگر مال و ثاروت نداشاته باشاند هایچکس باا 

حکام خواهاد فرماود. کناد.  یاامبر گفات: خادا در ایان ماورد داوری و  ها ازدواج نمی آن

 س آیة میراث نازل شد
(3)

. 

گویند: این آیه در مورد دختران سعد نازل  حافظ ابن حجر گفته است: کسانی که می

کننااد کااه در آن هنگااام جااابر اصااالً فرزنااد  شااده اساات نااه در مااورد جااابر اسااتدالل می

نداشت
(4)

. 

ن ایاااساات. و گویااد: ایان آیااه در هااردو مااورد ناازل گردیااده  ابان حجاار در جااواب می

رود که اول آن، در باارة دختاران ساعد و آیاة بعادی کاه ایان کاالم عزیاز  احتمال هم می

    ﴿اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

﴾  نزول یافتاه باشاد، در ایان صاورت منظاور جاابر در بارة جابر 

   ﴿آیااااااااااة »از ایاااااااااان کااااااااااه گفاااااااااات: 

    

                                                                                                             
[ را خواهاد داشات. ]هار  تركه بود. و اگر او )مورث( برادرانى داشته باشد، مادرش یك ششم ]از

[ باه آن وصایّت كارده اسات یاا  اس از اداى  آنچه گفته شد[  س از اداى وصیتى است كاه ]ماورث

دانید كدام یك از  درانتان و  سارانتان، برایتاان ساودمندترند. ]ایان اح اام باه  بدهى ]كه دارد.[ نمى

 .«ن خداوند داناى فرزانه است[ خداوند مقّرر شده است. بى گما اى از ]جانب [ فریضه عنوان

 بواری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداود و ابن ماجه. -1

و  5476، ابان ماجاه 7251، ترماذی 0886، اباوداود 5656، مسالم 4177صحیح است، بوااری  -2

 از جابر روایت کرده اند. 727/  0و حاکم  0708

/  4، حااکم 710/  7احماد  0702، ابن ماجه 0290، ترمذی 0890و  0895حسن است، ابوداود  -3

گویاد: حسان صاحیح  از جابر روایت کارده اناد. ترماذی می 009/  6و بیهقی  098، واحدی 774

است. حاکم این حدیث را صحیح دانساته و ذهبای هام باا او موافاق اسات. ایان حادیث حسان اسات، 

تفسایر »کناد. باه  زیرا مدار آن بر عبدهللا بن محمد بن عقیل است و او احادیث حسن را روایت می

 به توریج محقق. 627« شوکانی

 .044/  8« فتح الباری» -4
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 ﴾ ایان اسات کاه آیاة کاللاه کاه  «نازل شاد

 متصل این آیه است نازل شد.

 و سبب سوم هم آمده است:

کند: مردم در زمان جاهلیت به دختران و  سر  ابن جریر از سدی روایت می -061

دادنااد، عباادالرحمن  توانسااتند بجنگنااد میااراث نمی های خردسااال و مرداناای کااه نمی بچااه

حسان شاعر درگذشت و  انج دختار و یاک زن باه ناام ام کحاه از او بااقی ماناد،  برادر

عاار  کاارد.  ااس  ورثااه آمدنااد کااه مااال او را بگیرنااد. ام کحااه جریااان را بااه  یااامبر 

    ﴿خااادای بااازر  ایااان آیاااه را 

    

﴾ ه ایاان کااالم عزیااز نااازل کاارد. و در مااورد ام کحاا﴿ 

     
       

  ﴾ نازل شد
(1)

. 

 در قضیة سعد بن ربیع وجه دیگری نیز آمده است:

از طریاق عبادالملک بان محماد بان  «احکام القارآن»ا: قاضی اسماعیل در  -006

روایت کرده است: سعد بن ربیع در غزوة بدر باه درجاه رفیاع شاهادت نایال شاد.  حزم

او از همسرش عمره بنت حزام یک دختر داشت این زن نزد رساول هللا آماد و میاراث 

دختااااااااااااااار خاااااااااااااااود را طلاااااااااااااااب کااااااااااااااارد.  اااااااااااااااس در باااااااااااااااارة او آیاااااااااااااااة 

﴿  ﴾ 
 ( نازل شد.507)نساء: 

  ﴿ :59اسباب نزول آیة 

     
    

   
    

    
   
     

    

   ﴾2. 

                                           
 از اسباط از سدی به قسم مرسل روایت کرده  س ضعیف است. 8707طبری  -1

اى مؤمنان، براى شما حالل نیست كه به اكاراه زناان را باه ارث بریاد. و آناان را تحات »ترجمه:  -2

[  اید،  س بگیرید. مگار آن اه مرت اب ]عمال كه به آنان دادهفشار قرار ندهید، تا برخى از آنچه را 

[  ناشایست آش ارى شوند. و با آنان به شایستگى رفتار كنید. اگر آنان را خاوش نداریاد ]بدانیاد كاه

 .«دارید و خداوند در آن خیر بسیار قرار دهد چه بسا چیزى را خوش نمى
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روایات کارده اناد: در ]جاهلیات[  ببواری، ابوداود و نساائی از ابان عبااس  -067

رفت، خویشان او حق داشتند با همسار  اینگونه مرسوم بود که هرگاه مردی از دنیا می

و را به کسی دیگر شوهر دهند، یعنی در همه حاال، یا اگر بوواهند ا او ازدواج کنند و

خویشااان شااوهر در تعیااین سرنوشاات زن، نساابت بااه نزدیکااان او ارجحیاات داشااتند، بااه 

همین سبب این آیه نازل شد
(1)

. 

ابن جریر و ابن ابوحاتم با سند حسن از ابوامامه بن سهل بان حنیاف روایات  -068

 سارش خواسات باا همسار او ازدواج  کرده اند: چون اباوقیس بان اسالت از دنیاا رفات،

   ﴿کناااد، ایااان کاااار در جاهلیااات معماااول باااود. آنگااااه آیاااة 

   

﴾ نازل شد
(2)

. 

این حدیث دارای شاهد است که ابن جریر از عکرمه روایت کرده -069
(3)

. 

    ﴿: 00اسباب نزول آیة 

   
       

    

﴾4. 
ابن ابوحاتم، فریابی و طبرانی از عدی بن ثابت از مردی از انصار روایات  -072

ت و کرده اند: ابوقیس بن اسلت که از مردان نیکوکار و شایستة انصار بود از دنیا رفا

ات   سرش قیس از همسرش خواستگاری کرد. زن گفت: تو از شایساتگان قاوم و قبیلاه

دانم.  اس زن خادمت سارور کائناات آماد و  هستی و من تاو را همچاون  سار خاودم مای

 ﴿گفت: به خانة خاویش برگارد.  اس آیاة  جریان را به عر  رساند.  یامبر 

    
     

﴾... نازل شد
(5)

. 

                                           
، 8872، طبری 554« تفسیر»سائی در ، ن0289، ابوداود 6948و  4179صحیح است، بواری  -1

 از ابن عباس روایت کرده اند. 099 و واحدی در اسباب نزول 578/  7بیهقی 

از ابوامامااه باان سااهل باان حنیااف روایاات  8875و طبااری  551« تفساایر»حساان اساات، نسااائی در  -2

 حسن گفته است. 047/  8« فتح الباری»کرده اند. اسناد آن را حافظ ابن حجر در 

 .721، ص 4سیر طبری، همان منبع، ج تف -3

اناد، ازدواج م نیاد مگار آنچاه  [ ازدواج كارده و با كسانى از زناان كاه  ادرانتان ]باا آناان»ترجمه:  -4

باشد و بد راهى  [، چرا كه این ]كار[ ناشایست و منفور مى گذشت ]كه خداوند آن را بوشیده است

 .«است

/  7سااناد آن اشااعث باان سااوار ضااعیف اساات، بیهقاای روایاات کاارده اساات در ا 797/  00طبراناای  -5

باا  «ایان مرسال اسات»ثابت انصاری روایات کارده و گفتاه: از اشعث بن سوار از عدی بن  565

آماده  575/  5 «مجاروحین»و  «یابتقر»شاعث بان ساوار ضاعیف اسات چنانچاه در ایان وصاف ا

 است.
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ابن سعد از محمد بن کعب قربی روایت کرده است: در زمان جاهلیت رسم  -075

رفات  سارش در صاورت تمایال حاق داشات باا زن او کاه  بود، چون مردی از دنیاا می

قتای آورد. و شد ازدواج کند و یا او را به ازدواج کاس دیگاری درمای مادر اصلیش نمی

که قیس بن اسلت از دنیا رفت  سرش محصن زن او را تصاحب کرد و از میاراث باه 

او هیچ نداد. زن خدمت رسول خدا آمد و قضایه را عار  کارد.  یاامبر گفات: برگارد 

  ﴿شااااید خااادا در باااارة تاااو وحااای ناااازل کناااد.  اااس آیاااة 

  ...﴾  و﴿  

    

﴾...  :( نازل شد59)نساء
(1)

. 

و نیز از زهری روایت کرده است: گروهی از انصار چنان بودند که هرگاه  -070

کردناد و  رفت خویشان متاوفی همسار او را تصااحب می ها از جهان می شوصی از آن

دداشتند. این آیه در مورد آنان نازل گردی تا هنگام مر  نگهش می
(2)

. 

  ﴿: 07اسباب نزول آیة 

  
  

   
   
  

   
  

   
   
    

     
   

   
   

     
      

 ﴾3. 

                                           
شاااهد اساات،  ااس ایاان  از عکرمااه بااه قساام مرساال روایاات کاارده بااه حاادیث  یشااین 8945طبااری  -1

 ها به مجموع قوی هستند. روایت

 از زهری روایت کرده است. 8884طبری  -2

هایتااان و دختااران  هایتااان و خالااه [ مادرانتااان و دخترانتااان و خواهرانتااان و عّمااه ]ن اااح»ترجمااه:  -3

انااد، و خااواهران رضاااعیتان و  باارادر و دختااران خااواهر و آن مادرانتااان كااه شااما را شاایر داده

اناد، از آن زنانتاان كاه باا  مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شاما  ارورش یافتاه

و  -و اگر باا آنهاا آمیازش جنساى ن ارده باشاید، گنااهى بار شاما نیسات -اید آنها آمیزش جنسى كرده
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اااااَریج روایااااات کااااارده اسااااات: از عطااااااء  رسااااایدم  -077 ابااااان جریااااار از ابااااان ج 

﴿  

  ﴾  در بااااااارة چااااااه[

گفتیم: در ماورد رساول خادا ناازل شاده  کسی نازل شده است؟[ گفت: ما به یکدیگر مای

ازدواج کرد، مشرکان راجع  است. چون رسول هللا با زینب همسر زید ]بعد از طالق[

 ﴿سااااااااارایی کردناااااااااد.  اااااااااس  باااااااااه ایااااااااان ازدواج یاوه

   

﴾  و﴿   

   ﴾ 

  ﴿( و 42)احاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازاب: 

 ﴾ 
( نازل شد4)احزاب: 

(1)
. 

  ﴿: 04اسباب نزول آیة 

    
    

     
    

   
    

   
     

    
     

    ﴾2. 
روایات کارده اناد: در  مسلم، ابوداود، ترماذی و نساائی از ابوساعید خادری  -074

وهردار به اساارت ماا درآمدناد و چاون شاوهر داشاتند ای از زنان ش عده جنگ اوطاس

هااا خااودداری کااردیم، و در ایاان باااره از  یااامبر  رساایدیم. آنگاااه  رشاادن بااا آنتاز همبس

                                                                                                             
م همسران آن  سرانتان كه از صلب خودتان هستند و آن ه بین دو خواهر جمع كنید، بار شاما حارا

 .«گردیده است. مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان است

 از ابن جریج روایت کرده است. 4940طبری  -1

[  و زنان شوهردار ]نیز[ جز ملك یمینتان ]بر شما حرام شاده اسات.[ خداوناد ]ایان ح ام»ترجمه:  -2

[ مالهایتاان از  كه با ]صرف را بر شما مقرر داشته است و فراتر از اینها براى شما حالل گردیده

توانید آنان را[ طلب كنید.  س هر كاس از زناان كاه از  روى  اكدامنى نه از روى شهوترانى ]مى

به آنان باردازید. و در آنچه  س از  -اى ]مقّرر[ شده به عنوان فریضه -او بهره برید، مهرشان را

سات. باى گماان خداوناد دانااى فرزاناه [ كنید، گناهى بار شاما نی مهر مقّرر به آن تراضى ]و توافق

 .«است
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  ﴿باااااااااااااااااااازر   خاااااااااااااااااااادای

    

﴾  :را نااازل کاارد. کااالم ربااانی گویااای ایاان نکتااه اساات

یزش جنسی باا زناان شاوهردار حارام اسات، مگار زناانی کاه خادا غنیمات ازدواج و آم

ها را حالل شمردیم مسلمانان ساخته است.  س به این ترتیب آمیزش جنسی با آن
(1)

. 

روایت کرده است: هنگاامی کاه خادای متعاال ساااة  بطبرانی از ابن عباس  -071

ز زنااان شااوهردار اهاال ای ا اسااالم را در چنااین فاااتح و  یااروز گردانااد، مساالمانان عااده

هاا را  کتاب را به اساارت گرفتناد. هرگااه مسالمانی ارادة آمیازش جنسای باا یکای از آن

گفت: من شوهردارم.  س در بااره از رساول هللا  رسایدند و  کرد زن مورد نظر می می

  ﴿آیااااااااة  در آن روز خاااااااادا 

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

یاار از معتماار باان ساالیمان از  اادرش روایاات کاارده اساات: حضاارمی اباان جر -076

کردناد، اماا باا  گفت: مردانی بودند که هنگام عقد برای همسران خود مهر تعیین می می

شادند. ]و دیگار تاوان  رداخات مهار معاین را  گذشت روزگار باه تنگدساتی گرفتاار می

   ﴿نداشاااااااااتند[ باااااااااه ایااااااااان سااااااااابب 

    

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

    ﴿: 70اسباب نزول آیة 

     
    

   
    

     

                                           
 556« تفسایر»و در  552/  6، نسائی 5570، ترمذی 0511، ابوداود 5416است، مسلم  حصحی -1

و  5758، ابااویعلی 0079، طیالساای 84/  7، احمااد 149« تفساایر قاارآن»، عباادالرزاق در 557و 

ن حاادیث دارای شاااهد حساان از چناادین طریااق از ابوسااعید روایاات کاارده انااد و ایاا 567/  7بیهقاای 

اباان عرباای « احکااام القاارآن»از اباان عباااس روایاات کاارده. بااه  558« تفساایر»اسات کااه نسااائی در 

 به توریج محقق نگاه کنید. 445

روایاات کاارده انااد، اسااناد آن حساان اساات، امااا بااه  50677و طبراناای  558« تفساایر»نسااائی در  -2

ست و مشهور است که اهالی ثقیاف مشارا های اهل کتاب در آن زمان غریب ا افتادن زن اسارت

  رست بودند. و بت

گوید:  به قسم مرسل از معتمر روایت کرده است، حضرمی تابعی است. بعضی می 9246طبری  -3

گوید: این حضرمی مجهول  حضرمی بن الحق است در این صورت او معروف است، برخی می

 نگاه کنید. 742/  0« التهذیب»است و تنها معتمر از وی روایت کرده. به 
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 ﴾1. 
روایاات کاارده اساات کااه آن بزرگااوار فرمااود: مااردان بااه  لحاااکم از ام ساالمه  -077

روند و سهم ما از میراث نصف سهم مردان است.  جهاد می روند و زنان به جهاد نمی

    ﴿ ااااااااااس خاااااااااادای حکاااااااااایم 

    ﴾ 

  ﴿و آیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 

﴾...  :( را در ایاان مااورد نااازل 71)احاازاب

کرد
(2)

. 

 روایات کارده اسات: زنای خادمت رساول هللا  بابن ابوحاتم از ابن عبااس  -078

زنان است و گواهی  آمد و گفت: ای  یغمبر خدا بهرة مردان ]از میراث[ دوبرابر سهم

یک مرد حکم گواهی دو زن را دارد، آیا اعمال ما هم چنین است، یعنی اگر زنی یک 

کار نیک انجام بدهد، برایش نصف یک حسانه  ااداش منظاور خواهاد شاد؟  اس خادای 

را نازل کرد ...﴾ ﴿متعال آیة 
(3)

. 

  ﴿: 77اسباب نزول آیة 

   
   

   
     

                                           
آنچه را كه خداوند برخاى از شاما را بار برخاى ]دیگار[ باا آن برتارى داده اسات، آرزو »ترجمه:  -1

اناد  اى دارند. و زنان ]نیز[ از آنچاه باه دسات آورده اند، بهره م نید، مردان از آنچه به دست آورده

 .«ه چیز داناستاى دارند. و از خداوند از بوشایش او بوواهید. خداوند به هم بهره

از  9077طبااری  726 ، واحادی در اسااباب نازول721/  0، حاااکم 7200ی ضاعیف اساات، ترماذ -2

یح از مجاهد روایت کرده اند. اسناد این ضعیف است برای این که بین جچندین طریق از ابن ابون

اگار گویاد:  مجاهد و ام سلمه انقطاع است. ترمذی ایان حادیث را مرسال گفتاه اسات. اماا حااکم می

باه مثال ایان از  9040مجاهد از ام سلمه شنیده باشد به شرط شیوین صحیح است، باازهم طباری 

از دو طریق از ابان اباونجیح از  9045و  9042های  مجاهد از ام سلمه روایت کرده و به شماره

مجاهااد روایاات و ناازول آیااه را هاام ذکاار کاارده و از ام ساالمه نااام نباارده اساات. شاااید ایاان اسااناد از 

یتاای کااه از ام ساالمه نااام باارده بهتاار باشااد. بااا ایاان وصااف بااه مرساال کااه از قساام ضااعیف اساات روا

شود. در سورة احزاب در بارة این موضوع به تفصایل بیاان خواهاد شاد. خادا دانااتر  استدالل نمی

 است.

باه ابان ابوحااتم نسابت و اسانادش را بیاان داشاته اسات ایان ضاعیف اسات در ایان  5944ابن کثیر  -3

شعث بن اساحاق اسات کاه احادیاث غریاب را روایات کارده و شایخ آن جعفار بان اباومغیره اسناد ا

کناد و ایان حادیث از هماان  حجت نیست، خصوصاً در احاادیثی کاه از ساعید بان جبیار روایات می

 جمله است.
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﴾1. 
خااود از طریااق اباان اسااحاق از داود باان حصااین روایاات  «ساانن»ابااوداود در  -079

ختار ربیاع کاه در خاناة اباوبکر تربیات و  ارورش یافتاه کرده است: من برای ام سعد د

کااااااردم. چاااااااون بااااااه ایاااااان آیااااااه رسااااااایدم آن را  بااااااود، قرآنکااااااریم را قااااااراءت می

﴿  ﴾ 

 ﴿خواندم. ام سعد گفت: به این شکل درست نیست، آن را 

 ﴾ بواااوان، زیااارا ایااان آیاااه در ماااورد 

و  سرش ]عبدالرحمن[ نازل شده است، زمانی عبدالرحمن از  ذیرش اساالم  کر بواب

سوگند یاد کرد کاه او را از میاراث محاروم ساازد. هنگاامی  زد. و ابوبکر  سرباز می

که اسالم آورد. خدا به نبی کریم دستور داد که ابوبکر نصیب او را بدهد
(2)

. 

  ﴿: 74اسباب نزول آیة 

     
    
    

  
   

    
   

   
   

    
      

 ﴾3. 

                                           
اناد، میاراث براناى  و براى هر چیزى از آنچه  در و مادر و خویشاوندان برجاى گذاشته»ترجمه:  -1

شاان را باه آناان بدهیاد.  ایم و كسانى كه  یمانتان ]آنان را به شما[  یوناد داده اسات، بهاره دهقرار دا

 .«گمان خداوند بر همه چیز حاضر ]و نابر[ است بى

روایت کرده است، اسنادش ضعیف است، این خبر مرسل است ام سعد دختر سعد  0907ابوداود  -2

 گذاری محقق غریب گفته است. شمارهبه  5917بن ربیح است. این خبر را ابن کثیر 

[  مردان بر زنان سر رستى دارند چرا كه خداوند برخى از آنان )انسانها( را بر ]برخى»ترجمه:  -3

اناد. زناان نی وكاار  [ از مالهایشان را بوشایده دیگر برترى داده است و ]نیز[ به سبب آن ه ]چیزى

ه خداوند برایشان حفاظ كارده اسات، در غیبات فرمانبردارند، ]اسرار همسرانشان را[ به  اس آنچ

كنند. و زنانى كه نافرمانى آنها را معلوم دارید، ]در آغاز[ به آنان  ند دهیاد و ]آن  [ حفظ مى ]آنان

[ آنهاا را بزنیاد. آن گااه  ها تركشان كنید و در نهایت اگر باز نیامدناد ]باه آهساتگى [ در خوابگاه گاه

[ بهاناه مجوییاد. خداوناد بلناد مرتباه  یاان آناان ]باراى ساتم باه آنااناگر از شما فرماان بردناد، باه ز

 .«بزرگوار است
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روایت کرده است: زنی که شوهرش او را سیلی زده  ابن ابوحاتم از حسن  -082

بااود حضااور رسااول خاادا آمااد و از  یااامبر درخواساات کاارد بااه حااال او رساایدگی شااود. 

دستور داد: شوهر این زن متناسب با گنااهی کاه مرتکاب شاده اسات جازا  رسول هللا 

  ﴿داده شود.  س خدای بزر  آیة 

 ﴾...  را ناازل کارد. آن زن بادون ایان کاه

شوهرش جزا داده شود برگشت
(1)

. 

روایت کرده و در برخی از این  ابن جریر از چندین طریق از حسن  -085

روایات آمده است: شوصی از انصار همسر خود را سیلی زد و آن زن حضور 

حکم  ش به کیفر عمل خود برسد،  یامبر رسول هللا آمد و درخواست کرد که شوهر

  ﴿کرد مرد باید جزا داده شود.  س خدای عزوجل 

    

  ﴾
2
( و این 554)طه:  

   ﴿کالم عزیز 

﴾ را نازل کرد
(3)

. 
ریج و سدی به این معنی روایت کرده استو از ابن ج   -080

(4)
. 

روایات کارده اسات: شوصای از انصاار زن خاود را  دویاه از علای ابن مر -087

آورد. زن گفت: ای رسول خدا! شوهرم مرا زده است که اثار آن  خدمت رسول خدا 

 شود. رسول خدا گفت: او حق این کار را ندارد.  اس خادا  ام دیده می هنوز در چهره

   ﴿ آیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

﴾... را نازل کرد
(5)

. 

 کنند. ها شواهدی هستند که یکدیگر را تقویت می این

                                           
کناد واهای هساتند باه حادیث بعادی نگااه  این حدیث مرسل است و احادیثی را که حسان روایات می -1

 کنید.

 .«[ قرآن  یش از آن ه وحى آن بر تو انجام  ذیرد، شتاب م ن و در ]خواندن»ترجمه:  -2

از جریر بن حازم از حسن به قسم مرسل روایت کارده و ایان واهای  9728طبری  ضعیف است، -3

ای را از سورة طه که مکای اسات ذکار کارده و ساورة نسااء مادنی  است. با این وصف در این آیه

از طریق قتاده از حسن به قسم مرسل بدون ذکر نزول آیة سورة طه روایات  9721است. طبری 

آماده از  127/  5 «تفسایر ابان کثیار»ابان ابوحااتم چنانچاه در ، 750و  755کارده اسات. واحادی 

 9727و  9726چنااد طریااق از حساان بااه قساام مرساال روایاات کااره انااد. و طبااری از مرساال قتاااده 

ها به حدیث قبلی شاهد نیستند، زیرا قتااده هام از حسان روایات کارده اسات، عبادالرزاق  آورده این

از مرسال حجااج از ابان جاریج و از  9729باری از قتااده روایات کارده اسات، ط 967در تفسیر 

 به همین معنی به قسم مرسل روایت کرده است. 9725سدی 

 گذشتند. -4

هاا ابان مردویاه ایان را روایات کارده دلیال وهان آن  ن مردویه نسبت کرده و این که تنمؤلف به اب -5

 است.
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 ﴿: 79 – 77ها  اسباب نزول آیه

   
   

     
  

  ﴾. 
بَیار روایات کارده اسات: علماای بنای اسارائیل از  -084 ابن ابوحااتم از ساعید بان ج 

 ﴿کردناااااااد.  اااااااس آیاااااااة  بیاااااااان داناااااااش خاااااااود بویلااااااای می

   

...﴾ .نازل شد 

حاق از محمد بن ابومحمد از عکرمه یا سعید از ابن جریر از طریق ابن اس -081

کعب بن شراف، اسامه بن حبیب، رافع  بن زید با َكْرَدماست: ابن عباس روایت کرده 

حیی بن اخطب و رفاعه بن زید بن تابوت همایمان شده بن ابورافع، بحری بن عمرو، 

گرفتند و  ه خود میای خیرخواهانه ب آمدند و چهره ای از انصار می ها نزد عده بود، این

رود که با انفاق  گفتند: مال و دارایی خود را خرج نکنید، زیرا بیم آن می ها می به آن

مال تنگدست و فقیر شوید ]اگر به این کار میل فراوان دارید[ در مصرف شتاب نکنید 

 ﴿ها  شود.  س در بارة آن چون معلوم نیست آینده چه می

   
   

     
  

   
  

   
    

    
    

    
    

  
   

     

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

                                           
جهالاات شاایخ اباان از اباان اسااحاق روایاات کاارده اسااناد آن ضااعیف اساات بااه خاااطر  9127طبااری  -1

  اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاق.

دهناد و  ورزند و مردم را ]نیز[ به بول فرمان ماى [ كسانى كه خود بول مى ]همان» ترجمه آیات:

دارناد. و باراى كاافران عاذابى  آنچه را كاه خداوناد از فضال خاویش باه آناان داده اسات، نهاان ماى
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  ﴿: 47اسباب نزول آیة 

   
   

     
     

    
     
    

   
   

   
  

    

    ﴾
1
. 

روایت کرده اند: این کالم  ا: فریابی، ابن ابوحاتم و ابن منذر از علی  -086

در مورد مسافری که جنب شده است نازل گردیده مسافر در  ﴾﴿خدا 

 آن حالت باید تیمم کند و نماز را ادا نماید.

را  روایت کرده است: من شتر  یامبر  ابن مردویه از اسلع بن شریک  -087

آب سرد غسل نمایم کردم. در یک شب سرد من جنب شدم. ترسیدم اگر با  آماده می

 ﴿بمیرم و یا بیمار شوم جریان را برای  یامبر گفتم.  س خدا 
   

﴾ .را تا آخر آیه نازل کرد 

را انجام  روایت کرده است: من خدمت رسول خدا  ا: طبرانی از اسلع  -088

مود: ای اسلع برخیز شتر مرا آماده کردم. یک روز فر دادم و شترش را آماده می می

کن، گفتم: ای رسول خدا! برای من جنابت  یش آمده است. رسول خدا سکوت اختیار 

کرد.  س جبرئیل امین آیة صعید را فرود آورد. رسول هللا فرمود: ای اسلع اینک 

                                                                                                             
كنند و به خدا  به مردم انفاق مىو آنان كه مالهایشان را براى نمایاندن . ایم خوار كننده آماده ساخته

و . [ باد همادمى اسات و روز قیامت مؤمن نیستند. و هر كس كه شایطان همادم او باشاد، ]بداناد كاه

آوردنااد و از آنچااه خداونااد بااه آنااان روزى داده اساات انفاااق  اگاار بااه خاادا و روز قیاماات ایمااان مااى

 «ن داناست[ آنا كردند، چه زیانى براى آنان داشت؟ و خداوند ]به حال مى

گوییاد. و  اى مؤمنان، در حالى كه مست باشید به نماز نزدیك نشوید تا آن ه بدانید چه مى»ترجمه:  -1

در حال جنابت ]نیز[ تا آن ه غسل كنید ]به نمااز نزدیاك نشاوید[ مگار آن اه رهگاذر باشاید. و اگار 

ا باا زناان آمیازش كنیاد بیمار یا در حال سفر باشید یا كسى از شما از جایگاه قضاى حاجت بیاید یا

گمااان خداونااد  و آبااى نیابیااد، آهنااگ خاااكى  اااه كنیااد، آن گاااه روى و دسااتانتان را مسااح كنیااد. بااى

 .«بوشنده آمرزگار است
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برخیز و تیمم کن،  س تیمم را به من آموخت، من برخاستم و تیمم کردم، و شتر 

ا آماده ساختممبارا ر
(1)

. 

ابن جریر از یزید بن ابوحبیب روایت کرده است: در خانة جمعی از انصار  -089

آمد و نزدشان آب موجود نبود،  شد. هرگاه جنابت برایشان  یش می به مسجد گشوده می

 ﴿دستیابی به آب به جز مسجد راة دیگری نداشتند.  س برای 

   ﴾ زل شدنا
(2)

. 

ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: مردی از انصار مریض شد و  -092

توان ایستادن و وضوکردن نداشت. خدمتکار هم نداشت که به او آب بدهد. جریان را 

  ﴿به گوش رسول خدا رساند.  س خدای بزر  

﴾ .را نازل کرد 

یت کرده است: تعدادی از اصحاب رسول ابن جریر از ابراهیم نوعی روا -095

ها جنابت دست داد. جریان را برای  هللا به شدت زخمی شدند و در این حال به آن

تا آخر  ...﴾  ﴿رسول هللا گفتند.  س 

آیه نازل شد
(3)

. 

   ﴿: 44اسباب نزول آیة 

    
   
   

 ﴾4. 
روایت کرده است: رفاعه بن زیاد بان تاابوت از  بابن اسحاق از ابن عباس  -090

 یچانااد و  کاارد زبااانش را می صااحبت می بزرگااان یهااود بااود و هرگاااه بااا رسااول هللا 

]معنی این جمله در زباان عارب باه ایان گفت: ارعنا سمعک یا محمد حتی نفهمک.  می

مفهوم است: به آرامی سون بگو تا مطالبت را خوب درا کنیم و درست گاوش باده و 

متوجه سونان ما باش تا سؤاالت خود را بهتر مطارح نمااییم. اماا لفاظ راعناا در زباان 

 یهود به معنی دشنام و سون استهزاءآمیز اسات[. و اینگوناه گساتاخانه باه اساالم طعناه

   ﴿در بااااااااااارة او   وناااااااااادزد.  ااااااااااس خدا ماااااااااای

    

                                           
از اساالع روایاات کاارده انااد. در ایاان اسااناد  7919، طبراناای 6/  5، بیهقاای 9647و  9640طبااری  -1

ربیاع بان بادر باه »گویاد:  می 060/  5ائاد بدر متهم به کذب اسات. هیثمای در مجماع الزو ربیع بن

 اثر است.  س خبر واهی و بی «ست و در جای دیگر گفته: کذاب استاتفاق ضعیف ا

 این معضل بنابراین ضعیف است. 9169طبری  -2

 به قسم مرسل روایت کرده است. 9679طبری  -3

انااد و  ه خواسااتار گمراهااىاى كاا انااد، ننگریسااته اى از كتاااب یافتااه آیااا بااه آنااان كااه بهااره»ترجمااه:  -4

 «خواهند شما ]نیز[ راه را گم كنید مى
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  ﴾ 
را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 47اسباب نزول آیة 

   
    
     

   
   

   
     

 ﴾2
. 

باا بزرگاان  روایات کارده اسات: رساول خادا  بابن اساحاق از ابان عبااس  -097

ریا و کعب بن اساید گفتگاو کارد و باه آناان گفات: علمای یهود به شمول عبدهللا بن صو

دانید آنچاه  ای گروة یهود، از خدا بترسید و ایمان بیاورید، سوگند به خدا شما خوب می

دانیم.  اس در باارة  ام کامالً حق است. ای محمد! ما در ایان بااره چیازی نمای من آورده

  ﴿هااااااااااااااااااااااااااااا آیاااااااااااااااااااااااااااااة  آن

  ﴾... 

نازل شد
(3)

. 

     ﴿: 48اسباب نزول آیة 

     
     
    

  ﴾4. 
نااد: مااردی روایاات کاارده ا اباان ابوحاااتم و طبراناای از ابوایااوب انصاااری  -094

بردار نیسات.  ای دارم که از حارام دسات حضور سرور کائنات آمد و گفت: برادر زاده

خوانااد و خاادا را بااه یگااانگی  گفاات:  یاارو کاادام دیاان اساات؟ گفاات: نماااز می  یغمباار 

شناسد.  یامبر گفت: از او بوواه دینش را باه تاو ببوشاد و اگار نبوشاید دیانش را از  می

اش خواست دینش را ببوشد و یا بفروشد، اماا او  برادرزادهاو بور، آن مرد رفت و از 

                                           
 به اسناد ضعیف روایت کرده، زیرا شیخ ابن اسحاق مجهول است. 9694ضعیف است، طبری  -1

نهاا را وا اس گاردانیم یاا هاایى را محاو كنایم، آن گااه آ اى اهل كتاب،  یش از آن اه چهاره»ترجمه:  -2

ردیم، لعنتشان كنیم. به چیزى كه تصدیق كننده آنچاه ]از كتابهااى را لعنت ك «اهل شنبه»چنان كه 

 .«ایم، ایمان آورید و اراده خدا انجام شدنى است [ با شماست، نازل كرده آسمانى كه

اطر روایات کارده اناد اساناد آن باه خا 174/  0 «دالئال»و بیهقی در  9709ضعیف است، طبری  -3

 به توریج محقق نگاه کنید. 0072 «طبیتفسیر قر»شیخ ابن اسحاق ضعیف است. به 

بوشاد و جاز آن را باراى هار  به راستى خداوند ]آن را[ كه به او شره آورده شود، نمى»ترجمه:  -4

 .«بوشد و هر كس كه به خدا شره آورد، گناهى بزر  بربافته است كس كه بوواهد، مى
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ایاان  یشاانهاد را رد کاارد. ماارد نااز رسااول هللا آمااد و گفاات: دریااافتم کااه بااه دیاانش بساایار 

     ﴿مناااد اسااات.  اااس خااادا  عالقه

     

  ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 49باب نزول آیة اس

    
      

  ﴾2. 
 روایت کرده است: قوم یهود به امامت کودکاان بابن ابوحاتم از ابن عباس  -091

 نداشات کاه هایچ خطاایی  می کارد و خواند و برای نزدیکی باه خادا قرباانی می نماز می

   ﴿ناااااااادارد و از گناااااااااه  اااااااااا هسااااااااتند.  ااااااااس 

  ﴾  نااااااااااااازل

شد
(3)

. 

ابن جریر از عکرمه، مجاهد، ابومالک و دیگران به این معنی روایت کرده  -096

است
(4)

. 

   ﴿: 14 – 15اسباب نزول آیة 

    
  

  
   

    

  ﴾. 
روایت کرده اند: هنگامی که کعب  با: احمد و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -097

فرزند و از قوم  ای از قریش به او گفتند: این ستمکش بی بن اشرف به مکه رفت. عده

گزاران و  کند از ما بهتر است در حالی که ما خدمت بینی، فکر می گسسته را نمی

در بارة  داران کعبه هستیم. کعب گفت: شما از او بهترید. خدا  ساقیان حجاج و  رده

    ﴿ها  آن

                                           
ائب ضاعیف اسات، هیثمای در از ابوایوب روایت کرده در این اسناد واصل بن سا 4267طبرانی  -1

 و ابن کثیر به این نظرند. 1/  7مجمع الزوائد 

اى؟ بل ااه خداونااد هاار كااه را  شاامارند، ننگریسااته آیااا بااه آنااان كااه خودشااان را  اااكیزه مااى»ترجمااه:  -2

 .«دارد و به كمترین میزانى ستم نبینند خواهد ]نیك و[  اه مى

وحااتم نسابت و اساناد آن را ذکار کارده کاه در آن ابان به تحقیق محقق به ابن اب 722/  0ابن کثیر  -3

 لهیعه ضعیف است.

از عکرمه روایات کارده اسات،  9747از ابومالک و  9746از مجاهد و  9741 – 9747طبری  -4

  س این روایات به مجموع قوی هستند.
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﴾  :و  (7)کوثر﴿    

    
  

  
   
    
    

     
     

﴾ را نازل کرد
(1)

. 

قبیلة بنی نضیر  روایت کرده است: بزرگان بابن اسحاق از ابن عباس  -098

حیی بن اخطب، سالم بن ابی الحقیق، ابورافع، ربیع بن ابی الحقیق، ابوعماره و هوذه 

گ خندق علیه های قریش، غطفان و بنی قریظه را در جن بن قیس بودند که گروه

مسلمانان متحد ساختند. هنگامی که آنان به نزد قریش آمدند. قریش در بین خود گفتند: 

ها دانشمندان یهود هستند و به کتب آسمانی اولیه آگاهی دارند از آنان بارسید آیا  این

ها در جواب گفتند: دین شما  دین ما بهتر است یا دین محمد. از احبار یهود  رسیدند. آن

دین او بهتر است و خودتان از او و از  یروانش به هدایت و راة راست نزدیکترید. از 

    ﴿ س خدا عزوجل 

    
  

  
   
    
    

     
      
     

    
    
    

     
   
  

                                           
از داود بان حصاین از عکرماه از ابان عبااس روایات کارده اناد  9795و طبری  55641طبرانی  -1

کناد، قاوی نیسات. و طباری  های این ثقه اند، اما داود در احادیثی که از عکرماه روایات می راوی

از داود از عکرمه به قسم مرسل روایت کرده، این حادیث دارای شاواهد مرسال  9797و  9790

و واحاادی  9796و  9791رسااانند. بااه تفساایر طبااری  دیگاار اساات کااه آن را بااه درجااة صااحیح می

 نگاه کنید. 700
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﴾ را نازل کرد
(1)

. 

روایاات کاارده اساات: اهاال  با: اباان ابوحاااتم ا طریااق عااوفی از اباان عباااس  -099

 ندارد آنچه به او عطا شده از برکت تواضع است با وجودی کاه  کتاب گفتند: محمد می

نه تا زن گرفته است و به جز عروسی با زنان هیچ فکر و ذکاری نادارد، کادام  ادشااه 

  ﴿د؟ آنگاااااه خاااادا آیااااة از محمااااد زیااااادتر زن دار

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

ابن سعد از عمار ماوالی غفاره -722
(3)

تار روایات کارده  باه ایان معنای اماا مفصال 

است
(4)

. 

    ﴿: 18اسباب نزول آیة 

   
    
   

     
      

  ﴾5. 
روایت کرده است:  بابن مردویه از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس  -725

زمانی که رسول هللا مکاه را فاتح کارد عثماان بان طلحاه را خواسات. چاون باه خادمت 

گفت: کلید کعبه کجاست؟ عثمان کلید را آورد، چون دست خاود را  ایشان آمد.  یامبر

سات و گفات: ای رساول برخا به سوی رسول خدا دراز کرد ]تا کلید را بدهد[ عباس 

رسانیدن باه حاجیاان، درباانی کعباه را نیاز باه  درم به فدایت عالوه به آبخدا!  در و ما

کلید را به من بده،  ،زگرداند.  یامبر گفت: ای عثمانمن بساار، عثمان دست خود را با

                                           
از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد از عکرمه یا سعید از ابن عباس روایت کرده،  9797طبری  -1

اى از كتااب  آیاا باه آناان كاه بهاره»: ترجمه آیا  اسنادش به خاطر شیخ ابن اسحاق ضعیف است.

 گویناد: ایناان از آورناد و دربااره كاافران ماى و طااغوت ایماان ماى اى كه به بات اند ننگریسته یافته

اند كه خداوند آنان را از رحمت خویش دور داشته اسات و هار  اینان كسانى. ترند مؤمنان راه یافته

اى از  آیاا آناان بهااره. كاس كاه خادا ]او را[ از رحماتش دور بادارد، باارایش یااورى نواواهى یافات

بار  آیاا باا ماردم. دهناد اى باه ماردم نماى فرمانروایى دارند؟  س آن هنگام هم هماوزن كمتارین ذّره

ورزند؟ ما خود به آل ابراهیم كتاب و  آنچه كه خداوند از فضل خویش به آنان داده است، حسد مى

 .«ح مت دادیم و به آنان فرمانروایى بزر  بوشیدیم
 روایت کرده در اسناد آن عطیة عوفی ضعیف است. 9808طبری  -2

 آمده. «عفره»های دیگر  در نسوه -3

 دانند. ا بسیاری از علما ضعیف میمرسل است، عمر بن عبدهللا ر -4

دهد كه امانتها را به اهلش بساارید و چون در میان مردم ح ام  خداوند به شما فرمان مى»ترجمه:  -5

[ كاه خداوناد شاما را باه آن انادرز  [ ح ام كنیاد. نی او چیازى اسات ]آنچاه كنید باه عادل ]و انصااف

 .«دهد. خداوند شنواى بیناست مى
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عثمان گفت: بگیر اما بدان که این امانت خداسات.  یاامبر برخاسات و در کعباه را بااز 

با دستور برگردانیادن کلیاد  کرد،  س از آن بیرون آمد و طواف نمود. ساس جبرئیل 

را باه او ساارد. و ایان فرود آمد.  یغمبر خدا عثماان بان طلحاه را احضاار کارد و کلیاد 

    ﴿کاااااااااااااااااالم عزیاااااااااااااااااز 

   

﴾ .را تا آخر تالوت کرد 

شعبه -720
(1)

َریج روایت کرده است: این آیه  «تفسیر»در   خود از حجاج از ابن ج 

ه را از او گرفت روز فتح مکه کلید کعب در مورد عثمان بن طلحه نازل شده،  یامبر 

کاارد از آنجااا خااارج گردیااد و  وارد کعبااه شااد و در حااالی کااه ایاان آیااه را تااالوت می و

عثمااان را بااه حضااور طلبیااد و کلیااد را بااه او سااارد. اباان جااریج گفتااه اساات: عماار باان 

کارد  شد ایان آیاه را تاالوت می گفت: هنگامی که  یامبر از کعبه خارج می می خطاب 

این آیه را از رسول خدا که  در و مادرم به فادایش بااد. نشانیده و من قبل از آن تالوت 

بودم
(2)

. 

دهد که این آیه در میان کعبه ناازل  گوید: باهر حدیث نشان می سیوطی صاحب می

 گردیده است.

  ﴿: 19اسباب نزول آیة 

   
   

     
     

    
    
    

﴾3. 
زماانی  روایات کارده اناد: رساول خادا  ببواری و دیگران از ابان عبااس  -727

را باه فرمانادهی جمعای از ساااهیان اساالم باه مااأموریتی  بان حذافاه بان قایس  عبادهللا

                                           
آمده و ایان بادون شاک تصاحیف اسات باه چناد دلیال: شاعبه از طبقاة ابان جاریج ها چنین  در نسوه -1

باه اباان منااذر و اباان  750/  0 «در المنثااور»حاادیث را در اسات، کتاااب تفساایر ناادارد، مؤلاف ایاان 

نسابت داده اناد. به ابن مناذر و ابان جریار و ابان عسااکر  657/  5جریر از ابن جریج و شوکانی 

تصاحیف شاده  «شایبه»افتاده و لفاظ  «ابن ابو»بوده و عبارت  «بهابن ابوشی»ممکن مراد سیوطی 

کند و معلوم است که ابن ابوشایبه هام  باشد. زیرا ابن ابوشیبه از حجاج بن محمد بسیار روایت می

 تفسیر دارد و هم مسند و هم مصنف.

 از قاسم از حسن از حجاج از ابن جریج روایت کرده و این معضل است. 9815طبری  -2

[ اطاعات  اى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنید و از رساول ]او[ و صااحبان امرتاان ]هام»رجمه: ت -3

كنید هر گاه در چیازى اخاتالف كردیاد، اگار باه خادا و روز قیامات ایماان داریاد، آن را باه خادا و 

 .«تر است رسول بازگردانید. این بهتر و نیك انجام
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فرستاد.  اس ایان آیاه در ماورد او ناازل شاد
(1)

. بوااری همینگوناه باه اختصاار روایات 

 کرده است.

نسابت  بداودی گفته است: این روایت توهم و  ندار است و به ناحق به ابن عباس 

هاا خشام  فه به فرماندهی سااهی گماشته شد و باه آنداده شده است، زیرا عبدهللا بن حذا

گرفت و آتش افروخت و گفت: خود را در میاان آتاش بیندازیاد. برخای سارباز زدناد و 

خواستند اطاعت کنند. داودی گفته است: اگر آیة قبال از قصاة او ناازل شاده  ای می عده

اگار بعاد از  شود نه برای دیگاران فه میاباشد چگونه اطاعت موصوص عبدهللا بن حذ

یان را به اطاالع رساول هللا باشد هنگامی که سااهیان سریه جر این واقعه نازل گردیده

اطاعت از اماری الزم اسات کاه خیار  «إنما الطاعة في المعروف»رساندند. گفت: 

هااا نگفاات کااه چاارا از  و نیکااویی در آن بااوده و مطااابق دسااتورات شاارع باشااد. بااه آن

 امیرتان اطاعت نکردید.

ابن حجر در جواب گفته است: مقصود از قصاة ساریة عبادهللا بان حذافاه ایان حافظ 

است: اگر در بارة چیزی اختالف  یدا کردید از خدا و رسول اطاعت کنید، زیرا افراد 

سریه در دو امر اختالف داشتند. اول: امتثال امر به سبب لزوم اطاعت از امیار. دوم: 

ر از آتش،  س مناسب بود که در ایان بااره خودداری از اجرای دستورات او برای فرا

ای نازل گردد و مسلمانان را هدایت کند که هنگام بروز اختالف و تنازع، به کتاب  آیه

 خدا و سنت رسول هللا مراجعه نمایند.

کنناد:  روایات می ]ابن ابوشایبه، بوااری، مسالم، احماد، اباوداود و نساائی از علای 

های جناگ[  ردی از انصاار ]باه یکای از میادانرسول خادا ساااهی را باه فرمانادهی ما

اعزام داشت و به ایشان دستور داد سونان فرمانادة خاویش را بشانوند و از او اطاعات 

کنند، ولی سااهیان سریه فرماندة خود را خشامگین سااختند. او دساتور داد هیازم جماع 

ا رسول هللا کنند. هیزم که جمع کردند، گفت: آتش افروزید، آتش که افروختند، گفت: آی

به شما دستور نداده بود کاه ساونان مارا بشانوید و از دساتورهایم اطاعات کنیاد. گفتناد: 

ها باه یکادیگر نگااه کردناد و گفتناد: ماا از  آری، گفت:  س در این آتش داخل شوید، آن

 نااه باردیم. فرماناده ساااه ایان ساون را کاه شانید خشامش  آتش سوزان به رسول خدا 

کاه ساااهیان ساریه باه حضاور رساول هللا آمدناد و جریاان را باه فرو نشسات. هنگاامی 

شادند.  شادند هرگاز از آن خاارج نمی اطالع ایشان رسااندند، گفات: اگار داخال آتاش می

از امری باید اطاعت شود که به خیر و نیکویی  «إنما الطاعة في المعروف»زیرا 

صادر شده مطابق دستورات شرع باشد[
(2)

. 

                                           
و  514/  7، نسااائی 5670، ترمااذی 0604د ، ابااوداو5874، مسالم 4184صاحیح اساات، بواااری  -1

از سااعید باان جبیاار از اباان  9867و  9860، طبااری 5242، اباان جااارود 509 و در تفساایر 511

و دیگااران مراجعااه کنیااد، قصااة آن  5842، مساالم 062/  1عباااس روایاات کاارده انااد. بااه قرطباای 

 مشهور است.

 .66، ص 1روح المعانی، همان منبع، ج  -2
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های جنگ[ خالد امیر سریه بود  کند: ]در یکی از میدان میابن جریر روایت  -724

شوصی را بدون دستور او امان داد آن دو در این بااره اخاتالف  یادا کردناد.  و عمار

بنابراین، کالم الهی نازل گردید
(1)

. 

لشکری را به قیادت خالد بن ولید که عمار بن یاسار نیاز در میاان  ]... رسول هللا 

ار شااد، هنگااامی کااه اساااد، و لشااکر بااه سااوی گااروة مطلااوب رهآن لشااکر بااود فرساات

گذشتند لشکر را دیدند خبر ورود آنان  رسید فرود آمد. دو نفر از آنجا می ها نزدیک آن

ها بامدادان فرار کردند. باه جاز یاک نفار کاه باه خاانوادة  را به گروة دیگر رساندند. آن

ماع کنناد، خاودش در تااریکی شاب شاان را ج خود دستور داد تا وسایل، اساباب و اثاثیه

رسید و عمار  سر یاسر را جساتجو کارد، وقتای باه نازد او  روانه شد تا به سااة خالد 

ال هللا وأن دهم: ال إلاه إ را  اذیرفتم و شاهادت مای رسید. گفت: ای ابویقظاان، مان اساالم

اماا محمدا عبده ورسوله: خدایی نیست جز خدای یگانه و محمد بنده و فرستادة اوست. 

ام، آیاا  اذیرش  قوم من وقتی خبر آمدن شما را شنیدند فرار کردند و تنها من اینجا مانده

اسالم فردا برایم سودی خواهد داشت، اگر سودی ندارد من هم مثل دیگران فرار کنم؟ 

ات  شاادن تااو خیاار و نیکااویی برایاات خواهااد آورد در ناازد خااانواده عمااار گفاات: مسلمان

. سحرگاه خالاد بان ولیاد حملاه کارد. هایچکس را جاز آن مارد بمان، آن مرد فرار نکرد

عماار رساید، نیافت، او را دستگیر و مال و دارایی او را ضبط کرد، جریان به گاوش 

مد و گفت: این مرد را رها کن، زیرا وی اسالم را  ذیرفتاه اسات به نزد خالد بن ولید آ

کاه کسای را زنهاار بادهی، باه گفت: تو کاه هساتی  ام . خالد بن ولید  و من امانش داده

رسااندند.  یاامبر اماان عماار را  یکدیگر ناسزا گفتند. و جریاان را باه اطاالع  یاامبر 

جاایز شامرد و دساتور داد کاه در آیناده بادون دساتور و موافقات فرمانادة خاود کسای را 

های زشات زدناد. خالاد بان ولیاد گفات:  امان ندهد. آنان در نزد  یامبر به یکدیگر حرف

گاذاری کاه باه مان ناسازا  تربیت را باه حاال خاود می ! آیا این غالم بیسول خدا ای ر

، زیرا هرکاه باه عماار ناسازا فت: ای خالد! به عمار حرف زشت نزنبگوید،  یامبر گ

گویااد و هرکاه بااا عماار دشاامنی کناد خاادا او را دشامن خااود  بگویاد خاادا او را ناسازا می

کناااد. عماااار خشااامگین  او را لعنااات می داناااد و هرکاااه عماااار را لعنااات کناااد خااادا  می

برخاست. خالد بن ولید به دنبال او رفت، دامانش را گرفات، از وی  اوزش خواسات و 

 رضاااااااایت و خوشااااااانودی عماااااااار یاسااااااار را باااااااه دسااااااات آورد.  اااااااس خااااااادا 

﴿   

                                           
است از طریق حکم بان بهیار  172/  5 «تفسیر ابن کثیر»مردویه چنانچه در ضعیف است، ابن  -1

از سدی از ابوصالح از ابان عبااس روایات کارده، حکام بان بهیار متاروا اسات و ابوصاالح کاه 

از  9866کناد ثقاه نیسات، طباری  روایات می باسمش باذام است، در احاادیثی کاه از ابان عبااس 

ن وصف در بارة سدی وقتی حادیث را باه قسام موصاول سدی روایت کرده آن معضل است، با ای

روایت کند، چیزهای گفته اند و اگر به قسم معضل روایت کند، چگونه خواهد باود. و قصاة خالاد 

 و عمار در صحیح بواری به سیاق دیگری آمده، و در آن نزول آیه است.
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﴾ ]را نازل فرمود
(1)

. 

   ﴿: 60 – 62 اسباب نزول آیة

   
    

    
   

    
    

    

 ﴾. 
روایت کرده اند:  بابن ابوحاتم و طبرانی به سند صحیح از ابن عباس  -721

داد و  کرد و مراسم ذبح و قربانی انجام می ابوبرزة اسلمی امور یهودیان را اداره می

کرد،  داشتند قضاوت می بین یهود در اختالفات و دعواهایی که به او عرضه می

شان را جهت فیصله نزد موصوف مطرح  اختالفات بین تعدادی از مسلمانان هم

    ﴿کردند. خدای متعال 

   
    
     

   
    
    

    
    
     

  
   

    
   

    
    

   ﴾  را نازل

کرد
(2)

. 

                                           
 .548، 1تفسیر طبری، همان منبع، ج  -1

از ابان عبااس روایات کارده  708 و واحادی در اساباب نازول 50241/  55، طبرانی حسن است -2

اساناد ایان حادیث را جیاد  9/  4 حاافظ ابان حجار عساقالنی، در اصاابهاند، اسناد آن حسن اسات، 

  گفتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.

برناد كاه آناان باه آنچاه باه ساوى تاو فارو فرساتاده شاده و  آیا به كسانى كه گمان مى»: ترجمه آیا 
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روایات کارده اسات:  بابن ابوحاتم از طریق عکرمه یا سعید از ابان عبااس  -726

جالس بن صامت، معتب بن قشیر، رافع بن زیاد و بشار دعاوای اساالمیت داشاتند، در 

هاا از جاالس  شان دشمنی به وجود آمده بود، این ها و گروهی از مسلمانان قبیله بین این

حل و فصل نمایناد، اماا جاالس  ند که دعوا را نزد رسول هللا و دوستانش دعوت کرد

و رفقاایش خواسااتند کااه بااه ناازد کاهناانی کااه در دوران جاهلیاات حاااکم بودنااد، برونااد و 

 ﴿هاا آیاة  موضوع را حال و فصال نمایناد.  اس خادای بازر  در باارة آن

   ﴾...  را نااااازل

 کرد.

روایت کرده است: باین یاک نفار از یهاود و فاردی از  یر از شعبی ابن جر -727

برم تا باین ماا داوری کناد  منافقان دشمنی  یش آمد. یهود گفت: تو را نزد اهل دینت می

هیچگااه  دانست که  یغمبر خدا  برمت. زیرا او خوب می و یا گفت: به نزد  یغمبر می

اماا مناافق موالفات کارد. بااآلخره  گیارد، ة قضایا و صدور حکم رشاوه نمیلبرای فیص

موافقت کردند که به نزد کاهنی در قبیلة جهینه بروند.  س این آیه نازل گردید
(1)

. 

   ﴿: 61اسباب نزول آیة 

   
     

    
   

 ﴾2. 
ائمة ششگانه -728

(3)
روایت کارده اناد: ماردی از انصاار در  از عبدهللا بن زبیر  

بیاار اخااتالف داشاات.  یااامبر بااه زبیاار گفاات: اول  بااارة تقساایم آب باارای کشاااورزی بااا ز 

 ات جاااری نمااا. ماارد زمااین خااود را آبیاااری کاان و بعااد آب را بااه سااوی زمااین همسااایه

                                                                                                             
خواهند كاه باه طااغوت  اى؟ مى اند، ننگریسته شده است، ایمان آوردهآنچه  یش از تو فرو فرستاده 

خواهااد كااه آنهااا را بااه  انااد كااه بااه او كفاار ورزنااد و شاایطان مااى ح اام برنااد حااال آن ااه فرمااان یافتااه

و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خداوند ناازل كارده اسات و . اى دور و دراز اف ند گمراهى

چگوناه باشاد كاه . تابند ن منافقان را بینى كه سوت از تو روى بر مىبه سوى رسول ]خدا[ آیید. آ

خورناد كاه  چون به سزاى عمل رد  یشینشان مصیبتى به آنان رسد، در حالى كه به خدا سوگند مى

 .«كارى و آشتى دادن منظورى نداشتیمجز نی و
واهد اسات کاه از شعبی به قسم مرسل روایت کرده به معنی این حدیث شا 9898 – 9896طبری  -1

 احکام»تر گذشت. برای معلومات بیشتر در شود و از آن جمله است حدیثی که  یش با آن تقویه می

 به توریج محقق نگاه کنید. 151ابن عربی  «القرآن

[ ایمان نیاورناد مگار آن اه در اختالفاى كاه باین آناان  سوگند به  روردگارت، ]در حقیقت»ترجمه:  -2

د. آن گاه از آنچه ح م كردى در خود هیچ دلتنگى نیابند و كاامال گاردن در گرفت، تو را داور كنن

 .«نهند

 بواری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداود و ابن ماجه. -3
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انصاری گفت: ای رسول خدا! چاون زبیار  سار عماة شماسات، اینگوناه حکام کردیاد، 

از شنیدن این سون متأثر شد و رنگاش تغییار کارد و گفات: ای زبیار زمینات   یامبر 

را آبیاری کن و آب را تا رسیدن به ریشة درختان در بین آن روان نما و بعد به طرف 

ل حااق زبیاار را کااامالً داد و در حکاام اول، ات جاااری بساااز.  یااامبر در ایاان حااا همسااایه

ها قضاوت کرد که حاصل آن برای طرفین وسعت و آسایش باود. زبیار  طوری بین آن

   ﴿کنم آیاااااااااااة  فتاااااااااااه اسااااااااااات: گماااااااااااان نمااااااااااای

   

  ﴾...  بااه جااز ایاان مسااأله، بااه

دسبب دیگری نازل شده باش
(1)

. 

خاود از ام سالمه روایات کارده  و حمیدی در مسند «معجم کبیر»طبرانی در  -729

علیه مردی در حضور رسول هللا دادخواهی کرد. و رسول هللا به   اند: زبیر بن عوام

اش باود باه نفاع او حکام داد.  اس خادای  نفع زبیر حکم داد. مرد گفت: چاون  سار عماه

    ﴿متعااااااااااااااااال آیااااااااااااااااة 

 ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

ابن ابوحاتم از سعید بن مسیب روایت کرده اسات: زبیار بان عاوام و حاطاب  -752

در قضایة آب اخاتالف داشاتند،  یاامبر خادا حکام داد کاه اول زماین بلنادتر  بان ابوبلتعاه

 ﴿آبیااااااااری شاااااااود و بعاااااااد زماااااااین  اااااااایین. در ایااااااان باااااااارة ایااااااان دو آیاااااااة 

﴾... نازل شد
(3)

. 

ا: اباان ابوحاااتم و اباان مردویااه از ابواسااود روایاات کاارده انااد: دو نفاار باااهم  -755

حکم صادر کارد. کسای  اختالف داشتند و از رسول هللا داوری خواستند. رسول خدا 

رویم.  اس نازد عمار رفتناد. آن مارد  مای که حکم به زیاانش باود گفات: باه نازد عمار 

                                           
ترمااذی ، 0677ابااوداود  0717، مساالم 0181و  0728و  0765و  0719صااحیح اساات، بواااری  -1

، ابن حبان 561و  1/  4د ، احم0482و  51ابن ماجه  572 و در تفسیر 041/  8، نسائی 5767

، واحاادی 526/  52و  514و  517/  6بیهقاای  9958و  9957، طبااری 5205، اباان جااارود 04

گذاری محقاااق از چنااادین  باااه شاااماره 641 و در تفسااایر 0587، بغاااوی 777« ساااباب نااازولا»در 

و  طریق از عروه بن زبیر از زبیر بن عوام روایت کرده اند، روایت اکثر چنین اسات، اماا مسالم

 از عبدهللا بن زبیر روایت کرده اند. 0719بواری به شمارة 

مردی از فرزندان ام سالمه  –از یعقوب بن سفیان از عمرو بن دینار از سلمه  601/  07طبرانی  -2

گوید: یعقوب بن حمید را ابان  می 6/  7 سلمه روایت کرده است. هیثمی در مجمع الزوائد از ام –

از ابن عیینه از عمارو بان دیناار از  720شمارند، حمیدی  ان ضعیف میداند و دیگر حبان ثقه می

از  9959روایت کرده و از ام سلمه نام نبرده است، طبری  –مردی از فرزندان ام سلمه  –سلمه 

 حمیدی با ذکر نام ام سلمه روایت کرده است.

داشته و ایان اساناد ضاعیف  به ابن ابوحاتم نسبت کرده و اسناد آن را تا سعید بیان 0551ابن کثیر  -3

است، با این که مرسل است در اسناد آن سعید بن عبدالعزیز در آخر عمر تغییر کارده و ضاعیف 

 است، چون مناکر زیادی را روایت کرده است.
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نفع من و زیان این مرد حکم کرد، اما این مارد نااذیرفت و باه نازد  هب گفت: رسول هللا

آیا همینطور اسات؟ گفات: آری، گفات: همینجاا  :تو آمدیم. عمر بن خطاب از او  رسید

باشااید تااا ماان برگااردم و میااان شااما قضاااوت کاانم. عماار باان خطاااب بااا شمشاایر برهنااه 

 ﴿زد.  س خادا آیاة  برگشت و کسی را که حکم رسول هللا را ناذیرفته بود گردن

  ...﴾ را نازل کرد
(1)

. این حادیث 

 مرسل غریب، در اسنادش ابن لهیعه و دارای شاهد است:

خاود از طریاق عتباه بان ضامره از  ادرش  «تفسایر»این حدیث را دحایم در  -750

روایت کرده است
(2)

. 

   ﴿: 66اسباب نزول آیة 

   
    
     
     

     

   ﴾3. 

 ﴿آیاة  ا: ابن جریر از سدی روایت کارده اسات: هنگاامی کاه -757

    
   
    

    ﴾  ،نااااازل شااااد

هاای خاود فوار کردناد،  ثابت بن قایس بان شاماس و فاردی از یهاود باه مکاارم و خوبی

درنگ  هم بی ادستور داد همدیگر را بکشید و میهودی گفت: به خدا سوگند! خدا به ما 

ایاان کااار را کااردیم. ثاباات گفاات: بااه خاادا قساام! اگاار  روردگااار بااه مااا هاام اماار کنااد کااه 

یکاادیگر را بکشااید، باادون تردیااد مااا هاام یکاادیگر را خااواهیم کشاات.  ااس خاادای متعااال 

﴿    

    

                                           
گذاری محقق ذکر و به ابان ابوحااتم از طریاق ابان لهیعاه  به شماره 0556ضعیف است، ابن کثیر  -1

ات بیشااتر بااه اساات، ایان مرساال و اباان لهیعااه ضعیفاسات، باارای معلوماااز ابواالساود نساابت کاارده 

 گذاری محقق نگاه کنید. به شماره 721 و زاد المسیر 151احکام القرآن 

گذاری محقاق باه دحایم نسابت و  به شماره 0557مرسل است، ضمره تابعی صغیر است ابن کثیر  -2

 اسنادش را تا ضمره بیان کرده است.

هایتان بیرون روید جاز  كردیم كه خویشتن را ب شید و یا از خانه آنان مقّرر مى و اگر بر»ترجمه:  -3

شاوند،  دادناد و اگار آناان، آنچاه را كاه باه آن  ناد داده ماى اندكى از آنان ]ح م مقّرر را[ انجام نمى

 .«[ مؤثّرتر بود دادند، قطعا برایشان بهتر و در استوارى ]ایمانشان انجام مى
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   ﴾  را نااااااااااازل

کرد
(1)

. 

   ﴿: 69اسباب نزول آیة 

   
    

  
 
   

   

﴾2. 
روایت کارده اناد: ماردی حضاور رساول  لطبرانی و ابن مردویه از عایشه  -754

آمد و گفت: ای فرستادة خدا تو نازد مان از جاان شایرین عزیزتار و از فرزنادانم  هللا 

ام نشسته باشم و تو را به یاد بیاورم، تا نیایم و ترا نبیانم قارار  محبوبتری، اگر در خانه

ز هنگامی که به مر  خود و رحلت شما اندیشایدم، یقاین و آرامش نوواهم یافت. امرو

 یدا کردم که چون داخل بهشت شوی با انبیاء به جایگاة بلند قرب الهی مشرف خواهی 

ترسام کاه تارا نبیانم. رساول هللا چیازی نگفات تاا  شد و من چون به بهشت وارد شدم می

   ﴿جبرئیاااااااااااااااال امااااااااااااااااین بااااااااااااااااا آیااااااااااااااااة 

﴾  آمد.فرود 

ابن ابوحاتم از مسروق روایت کرده اسات: اصاحاب گفتناد: ای رساول خادا!  -751

گیاری  سزاوار نیست که ما از تو جدا شویم و اگر رحلت فرمایی باالتر از ما قارار می

   ﴿و ما دیگر تو را نوواهیم دیاد.  اس خادا آیاة 

﴾... .را نازل فرمود 

کند: جوانی به خدمت  یامبر آمد و گفات: ای رساول  روایت می و از عکرمه -756

وریم، اماااا روز قیامااات از چشااام ماااا نهاااان  هاااای  رمهااارت در دنیاااا بهاااره خااادا از نگاه

شوی، زیرا تو در بهشت برین در درجات بلند قارار داری.  اس خادای بازر  ایان  می

 شت یکجا هستی.شاء هللا تو با من در به آیه را نازل کرد و رسول هللا گفت: ان

ابن جریار از مرسال ساعید بان جبیار، مساروق، ربیاع، قتااده و سادی باه ایان  -557

معنی روایت کرده است
(3)

. 

                                           
 سم مرسل آورده.به ق 9901طبری  -1

و هر كس كه از خداوند و رسول ]او[ فرمان برد، آنان در زمره كسانى خواهند بود كه »ترجمه:  -2

خداونااد باار آنااان انعااام نمااوده اساات، از  یااامبران و صاادیقان و شااهیدان و صااالحان. و اینااان نیااك 

 .«رفیقانى هستند

 .564 – 567، ص 1تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3
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   ﴿: 77اسباب نزول آیة 

    
  
  
   

    
   

    
     
   

    
     
    

    

﴾1. 
روایات کارده اناد: عبادالرحمن بان عاوف و  بنسائی و حااکم از ابان عبااس  -758

آمدند و گفتند: ماا آنگااه کاه مشارا باودیم در  جماعتی از یارانش حضور رسول هللا 

کردیم و چون ایماان آوردیام ذلیال شادیم.  یاامبر گفات: بار  عزت و سربلندی زندگی می

م  اس باا کفاار و دشامنان جناگ نکنیاد، و من دستور است که عفو و گذشات اختیاار کان

رسول خدا را به مدیناه رسااند و باه جهااد ماأمورش کارد، برخای از  زمانی که خدا 

ها که در گذشته ادعای فراوان و درخواست جنگ با دشامنان را داشاتند از جهااد  همان

   ﴿خاااااااودداری کردناااااااد. در ایااااااان بااااااااره آیاااااااة 

    

﴾... .نازل شد 

  ﴿: 87اسباب نزول آیة 

    
    

    
    

  
   

    

                                           
[ دسات نگاه داریاد و نمااز بگزاریاد و  آیا باه كساانى كاه باه آناان گفتاه شاد كاه ]از جناگ» ترجمه: -1

اى؟ كه چون جهاد بر آنان مقرر شد ناگااه گروهاى از آناان همچاون تارس  زكات بدهید، ننگریسته

از ماردم ترسایدند و گفتناد:  روردگاارا، چارا جهااد را بار ماا مقارر  -یاا باه ترساى بیشاتر -از خدا

منادى دنیاا اناده اسات و آخارت باراى  تا زمانى نزدیك به ما مهلت ندادى؟ بگو: بهرهكردى؟ چرا 

 .«بینید كسى كه  رهیزگارى كند، بهتر است و به كمترین میزانى ستم نمى
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   ﴾1. 
 روایت کرده است: هنگامی که نبی اکرم  ا: مسلم از عمر بن خطاب  -759

از همسرانش کناره گرفته بود من وارد مسجد شدم و ناگاه متوجه شدم که مردم در 

همسران  گویند: رسول هللا  خراشند و می ن را میحال اندیشه اند و با سنگریزه زمی

خود را طالق داده است.  س من به در مسجد ایستادم و به آواز بلند گفتم: همسران 

 ﴿خود را طالق نداده است. طولی نکشید که آیة 

    
    

     
    

  

 ...﴾  نازل شد. و

من این مسأله را درست استنباط کرده بودم
(2)

. 

   ﴿: 88اسباب نزول آیة 

   
    
    

      

    ﴾3. 
باه  روایت کرده اند: رسول هللا  بواری، مسلم و دیگران از زید بن ثابت  -072

سوی احد رفت و گروهی از مردم که با او همراه شده بودند برگشتند. اصحاب رسول 

هاا را بکشاایم و  بایاد این :گفتناد هاا باه دو گاروه تقسایم شادند، گروهای می در باارة آن هللا

                                           
و هنگاامى كاه خبارى از ایمناى یاا بایم باه آناان رساد، آن را شاایع كنناد. و اگار آن را باه »ترجمه:  -1

یابنااد،  گرداندنااد، كسااانى از آنااان كااه آن را در مااى باااز مااىرسااول ]خاادا[ و صاااحبان امرشااان 

شاناختند. و اگار فضال و رحمات خادا بار شاما نباود، جاز انادكى، از شایطان  [ آن را مى ]مصلحت

 .«كردید  یروى مى

از ابن عباس از عمر روایت کرده اسات، باازهم ایان روایات را بادون  5479صحیح است، مسلم  -2

 ب خواهد آمد.نزول آورده. به سورة احزا

اید حال آن ه خداوناد آناان را باه  [ منافقان دو دسته شده شما را چه شده است كه در ]باره»ترجمه:  -3

خواهیاد كساى را كاه خداوناد ]او را[ بیاراه  [ آنچاه مرت اب شادند سارنگون سااخت. آیاا ماى ]سزاى

 .«یابى نمى گذارد، به راه آورید؟ و هر كس را خداوند بیراه گذارد براى او هیچ راهى
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   ﴿گفاااااات: نااااااه. در ایاااااان باااااااره آیااااااة  گروهاااااای می

 ...﴾ نازل شد
(1)

. 

ا: سعید بن منصور و ابن ابوحاتم از ]ابان[ -705
(2)

ساعد بان معااذ روایات کارده  

خطاب به مسلمانان گفت: کیست که با مان باشاد و مارا یااری کناد در   اند: رسول هللا

هایی را که در  ی رناج و آزارمناد در خاناة  رساند و آن فردی که به من آزار می برابر

کند، سعد بن معاذ گفت: ای رسول خدا! اگر این شوص از اوس باشاد او  خود جمع می

ر دساتوری کاه بادهی فرماان بارداریم. کشم و اگر از برادران حزرج ما باشاد ها را می

ساااعد بااان عبااااده برخاسااات و گفااات: ای ابااان معااااذ ایااان ساااون را از روی اطاعااات و 

دانی که آن شوص از قاوم  برداری از دستورات رسول خدا نگفتی، تو خوب می فرمان

تااو نیساات. اسااید باان حضاایر برخاساات و گفاات: ای اباان عباااده خااودت منااافق هسااتی و 

، محمد بن مسلمه برخاسات و گفات: ای ماردم خااموش شاوید، منافقان را دوست داری

ایناک رساول خادا در میاان ماسات، هرگونااه فرماانی کاه از جاناب او صاادر شاود، مااا 

   ﴿همااااااان را اجاااااارا خااااااواهیم کاااااارد.  ااااااس آیااااااة 

 ...﴾ نازل شد
(3)

. 

اساات: گروهاای از عاارب روایاات کاارده  احمااد از عباادالرحمن باان عااوف  -700

در مدینه رسیدند و اسالم را  ذیرفتند. آنان به وبای مدینه و تب شدید  حضور  یامبر 

آن گرفتااار شاادند.  ااس از دیاان اسااالم برگشااتند و از مدینااه خااارج شاادند. در مساایر راه 

تعدادی از مسلمانان با آنان روبرو شدند و گفتند: چرا برگشتید، گفتناد: باه وباای مدیناه 

ال شاادیم ]از اقاماات در ایاان دیااار خوشاامان نیامااد تصاامیم گاارفتیم بااه وطاان خااود مباات

گفتند: آیا رسول خدا برای شما سرمشق خوبی نبود؟ در آن حال  برگردیم[ اصحاب 

ها منافق شده اند. و بعض دیگر گفتند: آنان منافق نیساتند.  برخی از اصحاب گفتند: این

    ﴿ ااااااااااااااااااس خاااااااااااااااااادای باااااااااااااااااازر  آیااااااااااااااااااة 

 ﴾... را نازل کرد
(4)

. 

                                           
، نسااائی 7208، ترمااذی 0776و  5784، مساالم 4189و  4212و  5884صااحیح اساات، بواااری  -1

از زیاد بان ثابات  745، واحدی 5211، طبری 588و  587و  584/  1، احمد 577 «تفسیر»در 

 روایت کرده اند.

 زیاد شد. 778/  0و ابن کثیر  742/  0 «در المنثور»از  «ابن»لفظ  -2

به سعید بن منصور، ابن منذر و ابان ابوحااتم از عبادالعزیز بان  742/  0 «در المنثور» مؤلف به -3

محمد از زید بن اسلم از ابن سعد بن معاذ نسبت داده است. این اساناد ضاعیف اسات و مرسال. از 

 مرسل آن نام برده نشده  س به حکم مجهول است.

از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف  740 ، واحدی در اسباب نزول590/  5یف است، احمد ضع -4

از  درش به این معنی روایت کرده اند، این اسناد منقطع اسات. ابوسالمه از  ادرش هایچ نشانیده و 

از سادی باه قسام مرسال  52264ابن اسحاق مدلس و به شکل عنعنه روایات کارده اسات، طباری 

 ند آن درست است.روایت کرده که آن ضعیف است. آنچه شیوین در این باره روایت کرده ا
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 و انقطاع است.در اسناد این حدیث تدلیس 

   ﴿: 92اسباب نزول آیة 

    
    

    
    

    
   

   
   

     

 ﴾1. 
د: از سراقه بن مالک ا: ابن ابوحاتم و ابن مردویه از حسن روایت کرده ان -707

بر اهل بدر و احد غلبه یافت و اهالی اطاراف مدیناه  مدلجی شنیدم: زمانی که  یامبر 

خواهاد خالاد بان ولیاد را باه ساوی  به دین اسالم مشرف شدند، باخبر شدم که  یامبر می

قوم من، بنی مدلج، روانه کند. حضاور  یاامبر آمادم و گفاتم: تاو را باه ایان هماه نعمات 

هاا  خاواهی لشاکری را باه ساوی قاوم مان اعازام کنای و باا آن ام می دهم، شانیده قسم مای

هااا اینگونااه  یماان ببناادی کااه اگار قااریش اسااالم را  بجنگای، امااا مان میاال دارم کااه باا آن

ها نیز اسالم بیاورند و اگر قریش به اسالم نگروید، درست نیست که قریش  فت آنر ذی

دست خالد بن ولیاد را گرفات و گفات: باا ساراقه  بر بنی مدلج چیره گردد. رسول هللا 

هاا تعهاد  باا بنای مادلج صالح کارد و آن اش رفتار کان. سااس خالاد برو و طبق خواسته

دادند که هیچگاه کسی را علیه رسول هللا همراهی و کمک نکنند و هرگاه قریش اسالم 

  ﴿هاااااا نیاااااز مسااااالمان شاااااوند. آنگااااااه  را  اااااذیرفت آن

    

﴾ هایی که به بنای  نازل شد. و تمام آن

مدلج  یوستند شامل این معاهده گشتند
(2)

. 

                                           
مگر آنان را كه با گروهى كه بین شما و آنان  یمانى است،  یوند دارند یاا در حاالى ]باه »ترجمه:  -1

نزد[ شما آیند كه دلهایشان از آن ه با شما یا با قومشان كاار زار كنناد، باه تناگ آماده باشاد. و اگار 

جنگیدناد.  اس اگار از شاما كنااره  گرداناد، و باا شاما ماى خواست آنان را بر شاما چیاره ماى خدا مى

[ خداونااد باراى شاما باار  [ آشااتى باه شاما بفرسااتند، ]بدانیاد كاه گیرناد و باا شاما جنااگ ن نناد و ] یاام

 .«[ آنان راهى قرار نداده است ]زیان

گذاری محقاق باه ایان ابوحااتم از علای بان زیاد از حسان  باه شاماره 0566ضعیف است، ابن کثیر  -2

 796/  7 «تهاذیب»ن و ساراقه انقطااع اسات چنانچاه در یف و بین حسنسبت داده است. علی ضع

است. اگر گفته شود که حسن تصریح کرده که از سراقه شنیده؟ در جواب باید گفت: سبب ایان یاا 

کند. یا این که سراقه ایان قصاه  علی بن زید است، زیرا او ضعیف و احادیث منکر را روایت می
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 ﴿روایااااات کااااارده اسااااات: آیاااااة  بابااااان ابوحااااااتم از ابااااان عبااااااس  -704

    

  ﴾  در بااااااااارة

بن عویمیر اسلمی، ساراقه بان مالاک مادلجی و بنای خذیماه هالل
(1)

بان عاامر بان عباد  

مناف نازل گردیده است 
(2)

. 

 و همچنین از مجاهد روایت کرده است: هالل بن عویمر اسلمی با مسالمانان -701

 یمان بسته بود ]که نه به ضد مسلمانان بجنگد و نه همراه باا آناان باه ضاد دیگاران[ و 

خواسات باه ضاد مسالمانان بجنگاد و  ة از قومش به او  ناه بردناد او نمیدر این حال عد

هم از جنگ علیه قوم خود نفرت داشت. به همین سبب این آیه نازل شد
(3)

. 

   ﴿: 90اسباب نزول آیة 

      
    

   
   

     
      

    
      
   

    
     

    
    

     

﴾4. 

                                                                                                             
شامارد مثال ایان کاه خاودش از ساراقه  هاا می ود را یکای از آنرا به اهالی مدیناه گفتاه و حسان خا

 شنیده باشد.

 .677/  5 و تفسیر شوکانی 441/  5 «زاد المسیر»آمده ثبت از  «جذیمه»ها  در نسوه -1

مؤلف به ابن ابوحااتم از ابان عبااس نسابت کارده و مان باه اساناد آن آگااه نشادم. در تفسایر طباری  -2

 ه روایت شده و از ابن عباس نامبرده نشده است.از ابن جریج از عکرم 52277

 مفصل است. 568/  5از مجاهد روایت کرده در تفسیر مجاهد  52219و  52218طبری  -3

[ باه خطاا ]وقاوع یاباد[ و  و مؤمنى را نسزد كه مؤمنى ]دیگر[ را ب شد، مگر آن ه ]قتل»ترجمه:  -4

اى مؤمن را آزاد سازد، و به خانواده او  دهكسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید بر

[ از قومى باشاد كاه باا شاما  [ گذشت كنند،  س اگر ]مقتول خونبهایى  رداخت كند. مگر آن ه ]آنان

اى مؤمن را آزاد كند. و اگر از قاومى باشاد كاه باین  [ باید برده دشمنند و او مؤمن باشد،  س ]قاتل

اى ماؤمن را  بهاایى باه خاانواده او  رداخات كناد و باردهشما و آنان عهدى در میاان اسات بایاد خون

[  [ نیافات بایاد كاه دو مااه  یاا ى روزه بگیریاد. ]قانونگاذارى كفّااره اى ]بارده آزاد كند. هر كس كاه

 .«براى  ذیرش توبه از جانب خداوند است و خداوند داناى فرزانه است
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ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: حارث بن یزید از قبیلاة بنای عاامر  -706

بن لؤیی با ابوجهل، مدتی عیاش بن ابوربیعه ]برادر مادری ابوجهل که اساالم آورد و 

خاورد  به دیار هجرت شتافت مادرش سوگند یاد کرد که تا  سرش برنگردد ناه غاذا می

نشایند، ابوجهال و حااارث خاود را باه عیاااش  مینوشاد و ناه در زیاار ساقف  و ناه آب می

ه )شالقش(  رساندند و به حیله و نیرنگ دست ها و  اهای او را بستند و هرکدام صد درَّ

زدند عیاش به حارث گفت: این برادرم است تو کیستی؟ به خدا قسم! اگار تنهاا یافتمات 

کشمت[ می
(1)

جارت کارد و ه کردند. اندا زمانی به ساوی رساول هللا  را شکنجه می 

ناگهان عیاش در حره با او روبرو شد و به گمان این که هنوز اسالم نیاورده است، او 

را با شمشیر کشت. ساس عیاش حضور نبی کریم آمد و از جریان آگاهش سااخت. در 

    ﴿ایااااااااان بااااااااااره آیاااااااااة 

   ﴾ نازل شد
(2)

. 

د و سدی به این معنی روایت کرده استاز مجاه -707
(3)

. 

ابن اسحاق، ابویعلی، حارث بن ابواسامه و ابومسلم کجی از قاسام بان محماد  -708

به همین معنی روایت کرده اند
(4)

. 

بَیار از ابان عبااس  -709 باه هماین معنای  بابن ابوحاتم نیاز از طریاق ساعید بان ج 

 روایت کرده است.

   ﴿: 97اسباب نزول آیة 

   
    
    

  ﴾5. 
اباان جریاار از طریااق اباان جااریج از عکرمااه روایاات کاارده اساات: مااردی از  -772

نبهاایش را باه مقایس  رداخات و انصار برادر مقیس بن صبابه را کشت، نبی کریم خو

او هم قبول کرد، ولی مقیس روزی به طور ناگهانی به قاتال بارادرش حملاه کارد و او 

را کشت. نبی کریم وقتی از جریان باخبر شد، گفات: در حارم و بیارون حارم هایچ جاا 

  ﴿دهم. مقیس در روز فتح مکه کشاته شاد. آیاة  امانش نمی

                                           
 .491، ص 5روائع البیان تفسیر آیات احکام، محمد علی صابونی، ج  -1

 از عکرمه به قسم مرسل روایت کرده است. 52279طبری  -2

 .024، ص 1تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3

قساام مرساال  بااه 52296و  52291و از مجاهااد  52297، از عکرمااه 52298طبااری از ساادی  -4

از عبدالرحمن بن قاسام از  70/  8موتصراً و بیهقی  747 روایت کرده، واحدی در اسباب نزول

  درش به قسم مرسل روایت کرده است. امید این روایات به مجموع قوی شوند.

و هر كس مؤمنى را از روى عمد ب شد، جزایش جهنّم است كاه در آن جاوداناه خواهاد »ترجمه:  -5

بود. و خداوند بر او خشم گیرد و از رحمت خاویش دورش دارد و عاذابى بازر  باراى او آمااده 

 .«خواهد ساخت
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 ﴾...  در بااااااارة او نااااااازل گردیااااااده

است
(1)

. 

  ﴿: 94اسباب نزول آیة 

    
    

   
   
   

   
    

     
     
    

 ﴾2
. 

روایات کارده اناد: ماردی از  ببواری، ترمذی، حاکم و غیره از ابن عباس  -775

باارد از کنااار جماااعتی از  ود را بااه راه میبناای ساالیم در حااالی کااه رمااة گوساافندان خاا

هااا گفتنااد: سااالم او از مساالمانی  هااا سااالم داد. برخاای از آن گذشاات و باار آن اصااحاب 

ور شدند و باه قاتلش  نبود تنها برای نجات جان خویش این کار را کرد.  س بر او حمله

رسااااااااندند و گوسااااااافندانش را نااااااازد رساااااااول هللا آوردناااااااد. در ایااااااان بااااااااره آیاااااااة 

﴿   

 ﴾... نازل شد
(3)

. 

روایت کرده است:  یامبر سااهی را کاه  ببزار از وجه دیگر از ابن عباس  -770

های جنااگ فرسااتاد. وقتاای بااه آن دیااار  هااا بااود بااه یکاای از میاادان مقااداد نیااز در بااین آن

ماناده  یک نفر با ثروت فراوان به جا ها گریوته اند و تنها رسیدند، دریافتند که تمام آن

                                           
باه کلبای از ابوصااالح از ابان عباااس  744از ایان طریااق روایات کارده و واحاادی  52595طباری  -1

 نسبت داده.

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که در راه خدا )برای جهاد( رهساار شدید،  اس »ترجمه:  -2

ماؤمن »بررسی کنید، و به کسی کاه بار شاما ساالم کارد )و ابهاار صالح و اساالم نماود( نگوییاد: 

تا اینکه )غنایم و( سرمایه ی نا ایدار دنیا به دست آورید، زیرا غنیمتهای بسایاری )بارای « نیستی

)و هادایت  شما( نزد خداست، شما نیز  یش از این چنین بودید، آنگاه خداوناد بار شاما منات گاذارد

 .«شدید( بنابراین بررسی کنید، که هر آیینه خداوند به آنچه انجام می دهید؛ آگاه است

، 55775، طبرانای 52000، طبری 704و  070و  009/  5، احمد 7272یح است، ترمذی صح -3

از چناادین طریااق از عکرمااه  746 ، واحاادی در اسااباب ناازول551/  9، بیهقاای 071/  0حاااکم 

دانااد و ذهباای نیااز بااا آن موافااق اساات. ترمااذی  روایاات کاارده انااد. ایاان حاادیث را حاااکم صااحیح می

 – 52059، طباااری 7979، اباااوداود 7201، مسااالم 4195 گویاااد: ایااان حااادیث اسااات. بوااااری می

از چند طریق از سفیان بن عینه از عمارو بان دیناار از  551/  9و بیهقی  741، واحدی 52005

 عطاء از ابن عباس به این معنی روایت کرده اند.
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دهم که خدایی نیست جز خدای یگاناه.  ال هللا: گواهی میاست. او گفت: أشهد آن ال إله إ

گاویی؟  ال هللا چاه میگفت: فردای قیامت در برابار ال إلاه إ اما مقداد او را کشت.  یامبر

بنابراین، خدا این آیه را نازل کرد
(1)

. 

دیگاران از عبادهللا بان ابوحادرد اسالمی روایات کارده اناد: احمد و طبرانی و  -777

ما را با جمعی از مسلمانان کاه ابوقتااده و محلام بان جثاماه هام در میاان   یامبر اکرم 

آنان بودند فرستاد. عامر بن اضبط اشجعی از کنار ما گذشت و ساالم داد. محلام بار او 

دیم و از ماجرا آگاهش ساختیم. آم ور شد و او را کشت. هنگامی که نزد  یامبر  حمله

  ﴿در خصااااااااااوص مااااااااااا آیااااااااااة 

    

 ﴾... نازل گردید
(2)

. 

به این معنی روایت کرده است بابن جریر از حدیث ابن عمر  -774
(3)

. 

مقتااول کنااد:  نقاال می بثعلباای از طریااق کلباای از ابوصااالح از اباان عباااس  -771

مرداس بن نهیک از اهالی فدا و قاتل اسامه بان زیاد و امیار ساریه غالاب بان فضاالة 

بود، چون قوم مرداس شکسات خاورد، او تنهاا ماناد و گوسافندان خاویش را در  لیثی 

هاا گفات:  روبرو شادند، خطااب باه آن ناة کوهی نگاه داشت. وقتی که سااة اسالم با او 

خادای   محمد رسول هللا: سالم بار شاما! خادایی نیسات جازال هللاالسالم علیکم، ال إله إ»

اما اسامه بن زید او را کشات. و هنگاامی کاه باه مدیناه  «یکتا و محمد فرستادة خداست

برگشتند این آیه نازل شد
(4)

. 

ابن جریر از طریق سدی به این معنی روایت کرده است -776
(5)

. 

 رده است.و عبد از طریق قتاده به این معنی روایت ک -777

ابن ابوحاتم از طریق ابن لهیعه از ابو زبیر از جابر روایت کرده است: ایان  -778

    ﴿کالم عزیز 

 ﴾  تااا آخاار آیااه در بااارة ماارداس نااازل

 شده. این حدیث حسن و شاهد است.

                                           
اناد، اساناد آن حسان اسات، هیثای روایت کارده  و طبرانی در معجم کبیر 0020ت، بزار حسن اس -1

، باین ایان دو «زار روایات کارده اساناد آن جیاد اساتایان را با»گویاد:  می 8/  7ر مجمع الزوائد د

 حدیث بعدی جمع ممکن است که هرکدام حادثة جداگانه باشد.

از  749و واحاادی  721/  4 «دالئاال»هقاای در ، بی542/  1، طبااری 55/  6حساان اساات، احمااد  -2

باه تواریج  690 «تفسایر شاوکانی»حسان اسات. باه  کرده اند، اسناد آنابوحدرد از  درش روایت 

 محقق نگاه کنید.

از ابن عمر روایت کرده، اسناد آن ضعیف است، در این اسناد ابن اسحاق مادلس  52056طبری  -3

 باشد بدون آخر آن. و سفیان بن وکیع واهی است. و دارای شواهد می

/  5 «الکشااف»سات. حاافظ در س اساناد جاداً ضاعیف اکلبی متاروا ماتهم و اساتادش ضاعیف،  ا -4

 به همین اسناد به ثعلبی نسبت کرده است. 110

 .004، ص 1تفسیر طبری، همان منبع، ج  -5
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رادر مان مقاداد از یمان باه کناد: با ابن مناده از جازء بان حادرجان روایات می -779

رهساار شد، در میانة راه سااة رساول هللا باا او روبارو گردیاد. باه  سوی رسول خدا 

آنان گفت: من مسلمانم. سون او را باور نکردند و به قتلش رساندند. واقعه را شنیدم و 

  ﴿به سوی  یامبر روانه شدم.  س 

    

  ﴾  ناااازل گردیاااد و نبااای

 کریم دیة برادرم را  رداخت.

  ﴿: 91اسباب نزول آیة 

   
   

   
  

    
  

   
     

    
  

   

﴾1. 

 ﴿روایااااات کااااارده اسااااات: وقتااااای کاااااه  بوااااااری از باااااراء بااااان عاااااازب  -742
   

﴾  ناازل گردیااد، نبای کااریم گفات: فالناای ]زیااد[ را

صدا کن، ]با خود لوح، دوات و استووان کتف بیااورد[  اس آن شاوص آماد و باا خاود 

 ﴿قلم، دوات، لوح و استووان کتف همراه داشت.  یامبر خطاب باه او گفات: بناویس 
   

  

  ﴾  عماارو[ اباان ام مکتااوم کااه  شاات ساار  یااامبر[

ایستاده بود عر  کرد: ای رسول خدا! مان نابیناایم ]وبیفاة کساانی مثال مان چیسات[ 

  ﴿باااااااااااااااااااااااه جاااااااااااااااااااااااای آن   اااااااااااااااااااااااس خااااااااااااااااااااااادا 

                                           
)هرگز( مؤمنانی که بدون بیماری و آسایب، از جهااد بااز نشساتند، باا مجاهادانی کاه در »ترجمه:  -1

را کاه باا ماال و جاان شاان راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند، خداوند کسانی 

جهاااد کردنااد؛ باار بازنشسااتگان )ن تاارا کنناادگان جهاااد باعااذر( مرتبااه برتااری بوشاایده اساات، و 

ی  نیکااو )ن بهشاات( داده اساات. و خداونااد مجاهاادان را باار   خداونااد بااه هاار یااک )از آنهااا( وعااده

 .«با  اداشی بزر  برتری بوشیده است ()ن بازنشستگان قاعدان
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  ﴾  نازل گردانیدرا
(1)

. 

بواری و غیره از حدیث زید بن ثابت روایت کرده اند -745
(2)

. 

و طبرانی از حدیث زیر بن ارقم روایت کرده است -740
(3)

. 

و ابن حبان از حدیث فَلَتان بن عاصم به همین معنی روایت کرده است -747
(4)

. 

در آن آماده  به همین معنای روایات کارده و بو ترمذی از حدیث ابن عباس  -744

است که عبدهللا بن جحش و ابن ام مکتوم گفتند: ما کور هستیم
(5)

. 

 ام. ها را در ترجمان القرآن بیان کرده احادیث آن

 ابن جریر از طرق بسیار به همین معنی، احادیث مرسل دارد. -741

  ﴿: 98 – 97اسباب نزول آیة 

  
   

     
    

     
    

    

  ﴾6. 
اسات: گروهای از مسالمانان در صاف  روایت کارده ببواری از ابن عباس  -746

افزودناد. هنگاام  هاا باه ضاد رساول هللا می مشرکان قرار داشتند که به سایاهی لشاکر آن

شدند. ]در جنگ بدر در جمع ساااة  جنگ با  رتاب تیر و یا به ضرب شمشیر کشته می

                                           
، 52078طباااری  52/  6، نساااائی 5672، ترماااذی 5898، مسااالم 4149ری صاااحیح اسااات، بواااا -1

 روایت کرده اند. 07/  9بیهقی 

، ابان 584/  1، احماد 52و  9/  6، نساائی 7277، ترمذی 4190و  0870صحیح است، بواری  -2

 «دالئال»، اباونعیم در 4899و  4854طبرانای  5274، ابن جاارود 52044، طبری 4757حبان 

 ل بن سعد ساعدی روایت کرده اند.همه از سه 571

روایات کارده اناد، در ایان خصاوص احادیاث دیگار هام اسات و  1217و طبرانی  52047طبری  -3

 این حدیث مشهور است.

روایاات کاارده انااد. هیثماای  5187، ابااویعلی 0027، باازار 816/  58، طبراناای 4750اباان حبااان  -4

 ثقه اند. گوید: این را ابویعلی روایت کرده رجال آن می 9444

گوید: ایان حادیث  روایت کرده اند. ترمذی می 577« تفسیر»، نسائی در 7270جید است، ترمذی  -5

 های آن ثقه و مشهورند. از همین وجه حسن غریب است، اسناد آن جید و راوی

همانا کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتناد در حاالی کاه باه خویشاتن ساتم کارده بودناد »ترجمه:  -6

مستضاااعف باااودیم ماااا در زماااین : شااما در چاااه حاااالی بودیاااد؟ گفتنااد: ان( باااه آناااان گفتناااد)فرشااتگ

بنابراین جایگاهشان  ناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟مگر سر زمین خدا،  ه)فرشتگان( گفتند: 

 .«دوزخ است و بدجایی است
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شااارا باااه میااادان آمدناااد و کشاااته شااادند[
(1)

  ﴿ اااس  

  

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

ابن مردویه این حدیث را روایت کرده است: و از جمله نام قیس بن ولید بان  -747

مغیره، ابوقیس بن فاکه بن مغیره، ولید بن عقبه بن ربیعه، عمرو بن امیه بان سافیان و 

بدر چون قلات  ها در جنگ علی بن امیه بن خلف را یاد کرده و یادآور شده است که آن

هااا را  هاشااان راه یافاات و گفتنااد: این مساالمانان را مشاااهده کردنااد شااک و تردیااد در دل

 شان فریب داده است. و در این جنگ کشته شدند. دین

ابن ابوحاتم این حدیث را روایت کرده: حرث بن زمعه بن اسود و عاص بن  -748

منبه بن حجاج را نیز به جمع آنان افزوده است
(3)

. 

روایت کرده است: گروهی در مکه اسالم را  بطبرانی از ابن عباس  -749

و مهاجرت را قبول ها ترسیدند   ذیرفته بودند، وقتی که رسول خدا هجرت کرد آن

  ﴿  نکردند.  س خداوند

  
     

    
     

   
   

    
    

﴾ را نازل کرد
(4)

. 

ده اناد: گروهای از اهال روایات کار بابن مناذر و ابان جریار از ابان عبااس  -712

کردناااد. در روز بااادر  مکاااه مسااالمان شاااده بودناااد و اساااالم خاااود را از کفاااار  نهاااان می

ها  ها را در جمع سااة خویش به جنگ با مسلمین وادار کردند. برخی از آن مشرکان آن

هاا از  یاروان اساالم  ها به همدیگر گفتند: آن مجروح و تعدادی نیز کشته شدند. مسلمان

شاان باه جناگ باا ماا آورده بودناد.  ها را به زور و بارخالف میل ما مشرکان آنبودند، ا

 ااس از  ررودگااار برایشااان طلااب مغفاارت و آماارزش کردنااد. در ایاان خصااوص آیااة 

﴿   

                                           
 .4126فتح الباری شرح صحیح البواری  -1

روایات کارده  52066و طباری  579« تفسیر»ی در ، نسائ7261و  4196صحیح است، بواری  -2

 اند.

هااا را هاام ذکاار کاارده  از عکرمااه بااه قساام مرساال روایاات کارده در ایاان روایاات نام 52069طباری  -3

 است.

 روایت کرده در این اسناد قیس بن ربیع قوی نیست. 50062طبری  -4
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...﴾  نااازل شااد و مساالمانان ایاان آیااه را باارای

که دیگر هیچ عاذری در هجارت نداریاد.  شتندها که هنوز در مکه باقیمانده بودند نو آن

ها شدند و مسلمانان  ها از مکه خارج شدند، اما مشرکان رسیدند و مانع رفتن آن  س آن

   ﴿مجبااااور باااااه مکاااااه برگشاااااتند.  اااااس 

    
     

  ﴾ ( 52نکباااااااااوت: )ع

ایاام،  ااس چااون در راه  گویااد: بااه خداونااد ایمااان آورده و از مااردم كسااى هساات كااه مااى»

ایان نازل شد. مسلمانان  «خداوند آزار بیند، آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شمارد

هااا بساایار غمگااین شاادند.  ااس آیااة  آن عااده کااه در مکااه بودنااد نوشااتند و آنآیااه را باارای 

﴿    

    

...﴾  آن گاه  روردگارت براى كسانى كه  اس از »( 552)نحل

های مدینه این آیه را نیز بارای  نازل شد. مسلمان «...آن ه ش نجه دیدند، هجرت كردند

ها نیز از مکه خارج شدند، اما مشرکان رسیدند و باه  فرستادند و آنشان در مکه  یاران

ای از آنااان  ور شاادند و در ایاان بااین برخاای از مساالمانان کشااته شاادند و عااده هااا حملااه آن

نجات یافتند
(1)

. 

ابن جریر از طرق متعدد به این معنی روایت کرده است -715
(2)

. 

    ﴿: 522اسباب نزول آیة 

     
    

    
   

   
    

      

 ﴾3. 
اش گفات: مارا  ابن ابوحاتم و ابویعلی از خانة خاود بیارون آماد و باه خاانواده -710

ببریااد، ولاای قباال از ایاان کااه  ساارزمین مشاارکان بااه سااوی رسااول هللا  برداریااد و از

                                           
های آن ثقاه  قوی و راوی از ابن عباس روایت کرده اند، اسناد آن 52061و طبرانی  0024بزار  -1

 اند.

 .074، ص 1تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2

[ یاباد  و هر كس در راه خدا هجرت كند، در زمین جایگاه بسیار و گشایشى ]در زنادگى»ترجمه:  -3

اش بیارون رود، آن گااه مار  او را  كنان به سوى خداوند و رسول او از خاناه و كسى كه هجرت

 .«وند است و خداوند آمرزنده مهربان استدریابد،  اداشش بر خدا
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 ﴿رساااول خااادا را دیااادار کناااد، در راه از جهاااان رفااات.  اااس در باااارة او 

   ﴾ 
تا آخر نازل شد
(1)

. 

بَیاار روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه  -717  ﴿اباان ابوحاااتم از سااعید باان ج 

  
  

   

﴾  :( نااازل گردیااد، ابوضاامره زرقاای کااه در مکااه بااود بااه 98)نساااء

تاوانم راهای  یادا  خودش گفت: من ثروتمند و غنی هساتم و بارای رسایدن باه مدیناه می

ار  یاامبر باه ساوی مدیناه باه راه کنم،  س وسایل سفر را آماده ساخت و با آرزوی دیاد

  ﴿افتااااد، اماااا در تنعااایم درگذشااات.  اااس در ایااان بااااره 

    

 ﴾ .تا آخر آیه نازل شد 

اباان جریاار از طاارق متعاادد از سااعید باان جبیاار و عکرمااه و قتاااده و ساادی و  -714

یت کرده استضحاا و دیگران به این معنی روا
(2)

. 

از یزید بن عبدهللا بن قسیط روایت کرده است: جنادع  «طبقات»ابن سعد در  -711

بن ضمرة ضمری در مکه بیمار شد و به  سران خود گفت: مرا از مکه بیارون ببریاد 

که غم و اندوة آن مرا کشت. گفتند: تو را کجا ببریم، قصاد هجارت داشات باا دسات باه 

ز مکااه خااارجش کردنااد و هنگااامی کااه بااه اضاااة بناای غفااار سااوی مدینااه اشاااره کاارد. ا

   ﴿رسااایدند از دنیاااا رفااات.  اااس در باااارة او 

 ﴾ .تا آخر آیه نازل شد 

ا: ابن ابوحاتم، ابن منده و باوردی -716
(3)

از هشام بن عروه از  «الصحابه»در  

فات: خالاد بان حازامگ  درش روایت کرده اند: زبیار بان عاوام می
(4)

باه سارزمین حبشاه 

 ﴿هجاااااارت کاااااارد و در راه او را مااااااار ناااااایش زد و ماااااارد. در بااااااارة او 

   ﴾ 
تا آخر آیه نازل شد
(5)

. 

                                           
روایت کرده اند، اسناد آن باه خااطر اشاعث بان ساوار ضاعیف  55729و طبرانی  0679ابویعلی  -1

از وجه دیگر از عکرمه از ابن عباس به همین معنی روایت کرده در ایان  52099است، طبری 

 اسناد شریک حفظ خوب ندارد،  س خبر قوی نیست.

 .52098 – 52092طبری  -2

 تصحیف شده است. «باوردی»ها به  به نسوه -3

 تصحیف شده است. «حرام»ها به  به نسوه -4

گذاری محقااق بااه اباان ابوحاااتم نساابت و اسااناد آن را بیااان کاارده، ایاان  بااه شااماره 0001اباان کثیاار  -5

دهللا ضعیف است، زیرا عروه بنا به روایت صحیح از  در خود نشنیده و در اسناد آن منذر بن عبا
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از عبدالملک بن عمیر روایت کرده اسات: هنگاامی کاه  «مغازی»اموی در  -717

بارود، اماا  آگااه شاد خواسات کاه نازد او  اکثم بان صایفی از هجارت  یاامبر باه مدیناه

اش به او اجازة رفتن ندادند. گفت: باید کسی حضاور  یاامبر بارود کاه بتواناد  یاام  قبیله

مرا درست به او برساند و دستورات سودمند او را برای من بیااورد، دو نفار ایان کاار 

 رساد  اده اسات و میرا  ذیرفتند و نزد  یامبر رفتند و گفتند: ما را اکثم بن صیفی فرست

که تو کیستی؟ و رساالتت چیسات؟ و آن چیازی کاه باه تاو ناازل شاده اسات، دارای چاه 

احکااام و دسااتوراتی اساات؟ گفاات: ماان محمااد  ساار عباادهللا بنااده و فرسااتادة خاادا هسااتم و 

   ﴿هااااااااااااااااااااااااا آیاااااااااااااااااااااااااة  باااااااااااااااااااااااارای آن

 ﴾...  :( 92)نحل

نفر به نزد اکثم آمده جریان را به اطالع او رساندند. اکثم به قوم  را تالوت کرد. آن دو

خود گفات: ایان  یاامبر باه اخاالق  ساندیده، خاوی نیاک، بزرگاواری و بوشاش دساتور 

کند، شاما کوشاش کنیاد از  یشاتازان و  دهد و از  ستی و فرومایگی و بول نهی می دمی

وار شتر خود شد و به سوی مدینه روهای آن.  س س بزرگان این دین باشید نه از دنباله

 ﴿رهساار گردید اما در بین راه از جهان چشم فرو بسات.  اس در باارة او 

   ﴾ 
 باشد. تا آخر آیه نازل گردید. این حدیث مرسل است و اسنادش نیز ضعیف می

ایت کارده اسات: از از دو طریق از ابن عباس رو «معمرین»حاتم در کتاب  -718

در بارة این آیه ساؤال شاد. گفات: ایان آیاه در شاان اکاثم بان صایفی ناازل  بابن عباس 

ها قبل از لیثی نیز باوده  گردیده است. گفتند:  س حاال لیثی کجاست، گفت: این آیه مدت

 است مورد این آیه خاص و حکمش عام است.

  ﴿: 520 – 525اسباب نزول آیة 

    
    

    
    

    

  ﴾. 
  روایت کرده است: گروهی از بنی نجار از رسول هللا ابن جریر از علی  -719

 رسیدند: ما که معموالً به هرطرف در سفریم، نمازهای خود را چگونه ادا کنیم؟  س 

    ﴿خدا 

    

  ﴾  .را نازل کرد

                                                                                                             
گویاد: ایان اثار جاداً  مجهول و متن منکر است. حدیثی که  یش گذشت صاحیح اسات. ابان کثیار می

 غریب است، زیرا قصه در مکه واقع شده و آیه در مدینه نزول یافته است.
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د به  س از آن وحی قطع گردید و چون یک سال ساری شد، سرور کائنات برای جها

سرزمین دشمن رفت و روزی در میدان جنگ، نماز  یشین )بهر( را ادا کرد. 

مشرکان به یکدیگر گفتند: محمد و یاران او به شما مجال داده بودند که به آسانی از 

ها یورش نبردید؟ یکی از آن میان گفت:  ور شوید، چرا بر آن ها حمله  شت سر به آن

دهند  این دارند که به دنبال این انجام می مثل هنوز فرصت هست، کار دیگری هم

)منظورشان ادای نماز عصر بود(  س خدای بزر  در بین دو نماز 

﴿    

    
    

    
    

    
     
   

   
  

    
   

    
   

    
    

  
   

      
      
    

   
     

   

﴾1، .را نازل فرمود، به این ترتیب حکم نماز خوف نازل شد 

                                           
[  و چون در زمین سفر كنید اگر بترسید كافران شما را به بال اف نناد، در آن اه ]مقادارى»ترجمه:  -1

و چاون ]باه  .هید، گناهى بر شما نیست. قطعا كاافران باراى شاما دشامن آشا ار هساتنداز نماز ب ا

[ در میان آنان باشى و براى آنان نماز برگزار كنى، باید گروهى از آنها همراه با تو  هنگام خوف

شااان را باار گیرنااد. و چااون سااجده كننااد ]گااروه دیگاار[ بایااد  شاات  ]بااه نماااز[ بایسااتند و بایااد اساالحه

اند، بیایند و با تو نماز گزارند و باید كاه احتیااط  شند. و باید گروه دیگر كه نماز نگزاردهسرتان با

خاود را حفاظ و ساالحهاى خااود را برگیرناد. كاافران آرزو دارنااد، اى كااش از ساالحهاى خااود و 

متاع خویش غافل شوید، كه ی باره بر شما یورش برند. و اگر براى شما از باران رنجى باشاد یاا 
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یت از ابوعیاش زرقی روا «دالئل»، حاکم، و بیهقی به قسم صحیح در احمد -762

در عسفان بودیم و سااة مشارکین باه فرمانادهی خالاد بان ولیاد از  کرده اند: با  یامبر 

طرف قبله با ما رودررو گردید.  یاامبر اماام جماعات ماا در نمااز بهار شاد. مشارکان 

شاادیم غافاال گیرشااان  ور می گفتنااد: مساالمانان در حااالتی قاارار داشااتند کااه اگاار حملااه

خوانناد کاه آن را از جاان خاود و از  از دیگاری هام میکردیم، باهم گفتناد: ایناک نما می

 ﴿تر دارنااد. بنااابراین، جبرئیاال امااین آیااة  جااان فرزناادان خااود دوساات

    

﴾ را بین نماز بهر و عصر وحی آورد
(1)

. 

به این معنی روایت کرده است ترمذی از ابوهریره  -765
(2)

. 

و اباان جریاار از جااابر باان عباادهللا ا: -760
(3)

و اباان عباااس بااه ایاان معناای روایاات  

کرده
(4)

. 

 روایاات کاارده اساات: عباادالرحمن باان عااوف  با: بواااری از اباان عباااس  -767

    ﴿زخماااای شااااده بااااود در بااااارة او 

    ﴾  تا آخر آیاه

نازل شد
(5)

. 

  ﴿: 556 -521اسباب نزول آیة 

   
    
     

  ﴾. 

                                                                                                             
[ نهید، بر شاما گنااهى نیسات. ولاى احتیااط خاود را  ار باشید، در آن ه اسلحه خود را ]بر زمینبیم

 .«حفظ كنید. بى گمان خداوند براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده است
، احماد 5747، طیالسی 461/  0، ابن بوشیبه 578 – 576/  7، نسائی 5076جید است، ابوداود  -1

/  5، حاااکم 52787طبااری  0876و  0871، اباان حبااان 62و  19/  0رقطناای ، دا62و  19/  4

شااارح »، بغاااوی در 011و  014/  7، بیهقااای 719« اساااباب نااازول»، واحااادی در 778و  777

از چناد طریااق از منصاور از مجاهااد از ابوعیااش روایاات کارده انااد. حااکم ایاان را  5295« سانت

ویاد: ایان حادیث صاحیح اسات، بیهقای هام گ صحیح گفتاه و ذهبای هام موافاق اسات، دار قطنای می

 جید دانسته است. 547/  4 «اصابه»ن گفته و حافظ ابن حجر آن را در چنی

 گوید: حسن صحیح غریب است. روایت کرده انأ، ترمذی می 540/  0و نسائی  7278ترمذی  -2

قااه از دو طریااق از ابااوزبیر از جااابر روایاات کاارده انااد، رجااال آن ث 52780 – 52782طبااری  -3

 هستند.

 روایت کرده به ماقبل خود شاهد است. 52778طبری  -4

بدون نزول آیه روایت کارده اناد. آنچاه در روایاات  55505 «الکبری»، نسائی در 4199بواری  -5

  یش آمد صحیح است.
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روایت کرده اند: در قبیلة ما  ها از قتاده بن نعمان  ترمذی، حاکم و غیر این -764

شدند بشیر فردی  بِشر، ب َشیر و مبشر که بنی ابیرق خوانده می های خاندانی بود به نام

کرد و شعر خود را به کسی دیگر  را هجو می منافق بود و اصحاب رسول هللا 

گفت: فالن شاعر اینطور گفته است. این خانواده هم در زمان  داد و می نسبت می

ر مدینه تنها خرما و نان ها د جاهلیت و هم در اسالم نیازمند و فقیر بودند و غذای آن

اش، در محلی  َجو بود. عمویم رفاعه بن زید مقداری آرد سفید خرید و آن را در خانه

که در آن سالح، زره و شمشیر گذاشته بود نهاد. روزی عمویم رفاعه آمد و گفت: ای 

برادرزاده، امشب به خانة ما دستبرد زده اند، انبار را شکافته طعام و سالح ما را 

ها  رسیدیم. گفتند: امشب بنی  های قبیله به جستجو  رداختیم و از آن ه اند. در خانهبرد

کنیم این آتش را جز برای  وتن  ابیرق را دیدیم که آتش افروخته بودند، گمان نمی

دگری به  ا کرده باشند. بنی ابیرق در  یی از مواد غذایی شما به خاطر کارقسمت

کنیم، اما به خدا سوگند دزد شما جز لبید  را جستجو می  اسخ گفتند: ما هم این  یرامون

بن سهل کس دیگری نیست. لبید بین ما به نیکوکاری و ایمان شهرت داشت و چون 

کنم؟ به خدا  ها را شنید، شمشیر خود را از نیام کشید و گفت: من دزدی می سون آن

کنم. گفتند:  آغشته می کنید و یا این شمشیر را به خون شما سوگند! یا سارق را  یدا می

ای لبید از ما دست بردار، تو دزد نیستی، خالصه تمام محله را جستجو و یقین  یدا 

کردیم که دزد ما بنی ابیریق است.  س عمویم گفت: ای برادرزاده! کاش خدمت 

گفتی، من هم حضور  یامبر آمدم و گفتم:  رفتی و ماجرا را برایش می می رسول هللا 

یانت و جفا به خانة عمویم دستبرد زده اند، انبار او را شکافته سالح و یک خانوادة خ

غذایش را به سرقت برده اند، حاال باید سالح ما را بدهند غذا از خودشان. رسول هللا 

 را را خدمت اجکنم. چون بنوابیرق شنیدند که من م گفت: در این باره تحقیق می

رفتند و در این باره شان، اسیر بن عروه  وامام نزد یکی از اق عر  کرده رسول هللا 

 دند و تعدادی از اهل آن خاندان جمع شدند و حضور رسول هللا رکبا او صحبت 

ای از طایفة ما را که به دینداری و  شتافتند و گفتند: قتاده بن نعمان و عمویش، خانواده

سرقت کرده اند. نیکوکاری معروفند آگاهانه و بدون دلیل و مدرا و شاهدی متهم به 

ای را که دینداری  گوید: خدمت رسول هللا آمدم. آن بزرگوار گفت: تو خانواده قتاده می

شان زبانزد همه است چگونه آگاهانه و بدون شاهد و مدرا متهم به  و نیکوکاری

عمویم را از جریان آگاه کردم. گفت:  کنی؟ از حضور رسول هللا برگشتم و دزدی می

یاری بوواهیم. دیری نگذشت که وحی الهی اینگونه نازل شد که  باید تنها از خدا

﴿   
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  ﴾1،  ،چون این آیات نازل شد

                                           
ایام تاا باا آنچاه خداوناد باه تاو نمایاناده اسات،  ما كتاب را به راستى به تو نازل كرده»ترجمه آیات:  -1

و از خداوند آمارزش بواواه، . ن مردم ح م كنى و براى ]جانبدارى از[ خیانت اران مدافع مباشبی

ورزند، دفاع م ان. باى گماان  و از كسانى كه به خود خیانت مى. كه خداوند آمرزنده مهربان است

]گناهانشاان را[ از ماردم نهاان  .دارد خداوند كسى را كه خیانت  یشاه گناه اار باشاد، دوسات نماى

توانناد[ از خداوناد نهاان دارناد و او هنگاامى كاه شابانه ساونى را تادبیر  دارند، حال آن اه ]نماى مى

بهاوش باشاید،  .كنناد، احاطاه دارد  سندد، با آنان است و خداوند به آنچه مى كنند كه خداوند نمى مى
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سالح را خدمت رسول هللا آورد و آن بزرگوار هم به رفاعه تسلیم کرد. ساس  سارق

ب شیر به مشرکان  یوست و در خانة سالفه بنت سعد سکونت کرد.  س خدای بزر  

   ﴿در این باره 

     
   

   
     

    
      

     
     

    ﴾1،  را

 نازل کرد. حاکم گفته است: این حدیث به شرط مسلم صحیح است.

باه ساند خاود از محماود بان لبیاد روایات کارده اسات:  «طبقاات»ابن سعد در  -761

بشیر بن حاارث طبقاة بااالی خاناة رفاعاه بان زیاد عماوی قتااده بان نعماان را از  شات 

قتاده جریاان را باه  یاامبر شکافت و طعام و دو عدد زرة او را با همه وسایلش دزدید. 

بشیر را خواست و از او در این مورد  رس و جو کرد. وی انجام  عر  کرد و او 

این عمل را انکار نمود و شاوص دیگاری را باه ناام لبیاد بان ساهل کاه دارای حساب و 

نسااب نیکااو بااود بااه ایاان کااار مااتهم ساااخت.  ااس باارای تکااذیب بشاایر و بااراءت لبیااد 

﴿   

   

 ﴾  اآلیاااات ناااازل گردیاااد. چاااون در ماااورد بشااایر

اش سااخت، از دیان اساالم برگشات و باه مکاه و باه  قرآن نازل شاد و بادبوت و بیچااره

                                                                                                             
دفااع  شما اى كسانى كه در زندگانى دنیاا از آناان دفااع كردیاد، چاه كساى در روز قیامات از آناان

و هار كاس كاه بادى كناد یاا بار خویشاتن ساتم . خواهد كرد؟ یا چه كسى كار ساز آنان خواهد باود؟

و هار كاس كاه . یاباد روا دارد، آن گاه از خداوند آمرزش بوواهد، خداوند را آمرزنده مهربان ماى

 و. شود و خداوناد دانااى فرزاناه اسات مرت ب گناهى شود، تنها آن را به زیان خودش مرت ب مى

هر كس خطایى یا گناهى انجام دهد، آن گاه بى گناهى را به آن متّهم كند، در حقیقت بهتان و گنااه 

و اگار فضال خادا و رحماتش بار تاو نباود، قطعاا گروهاى از آناان . دار شده است آش ارى را عهده

تاو  كنناد و هایچ زیاانى باه كردند كه تو را گمراه كنند و جز خودشان را گمراه نمى [ مى آهنگ ]آن

دانستى به تو آموخت و فضال  رسانند و خداوند كتاب و ح مت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى نمى

 .«خدا بر تو بس بزر  است
و هر كس  س از آن ه هدایت براى او روشن شد با رساول ]خادا[ موالفات ورزد و جاز »ترجمه:  -1

یم و او را باه جهانّم در آوریام. از راه و رسم مؤمنان  یروى كند او را به آنچه روى كرده واگاذار

بوشد كه به او شره آورده شود و جاز آن را باراى هار كاس كاه  خداوند نمى. و بد جایگاهى است

آماارزد و هاار كااس بااه خداونااد شااره آورد، بااه گمراهااى دور و درازى گرفتااار آمااده  بوواهااد، مااى

 .«است
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جویی و دشانام  یاامبر و مسالمانان  رداخات،  اس  خانة سالفه بنت سعد رفت و به عیب

 ﴾...  ﴿ در باااارة او آیاااة
نازل شد. ساس حسان بن ثابت او را هجاو کارد تاا ایان کاه بشایر از کاار خاود  شایمان 

 شد، این واقعه در ماة ربیع سال چهارم هجرت صورت گرفته است.

  ﴿: 507اسباب نزول آیة 

     
      

      

  ﴾1. 
گفتناد:  روایات کارده اسات: یهاود و نصااری می بابن ابوحاتم از ابن عباس  -766

شود. قاریش نیاز ادعاا داشات کاه ماا بعاد از مار   هیچکس غیر از ما وارد بهشت نمی

  ﴿شاااویم.  اااس  دوبااااره زناااده نمی

   ﴾ 
 نازل شد.

ابن جریر از مسروق روایت کرده است: نصاری و اهال اساالم بار یکادیگر  -767

کردناد کاه  کردند. مسلمانان گفتند: ما از شما برتریم و نصاری ادعا می فورفروشی می

  ﴿ماااااا بهتاااااریم.  اااااس خااااادا آیاااااة 

   ﴾ 
را نازل کرد
(2)

. 

و از قتاده، ضحاا، س دِّدی و ابوصالح نیز به این معنی روایت کارده اسات:  -768

 یروان کتب آسامانی بار یکادیگر فورفروشای کردناد. و در عباارت دیگار آماده اسات: 

هاا  نشساتند، آنگروهی از یهود و گروهی از نصاری و گروهی هم از مسالمانان بااهم 

ها گفتند: ما بهتریم.  س کالم حق نازل شد گفتند: ما بهتریم و این
(3)

. 

   ﴿: 504اسباب نزول آیة 

     
   

   

  ﴾4. 

                                           
اب نیسات. هار كاس كاار بادى [ آرزوى اهال كتا ]وعده خدا[ بر وفق آرزوى شاما و ]هام»ترجمه:  -1

 .«یابد شود و جز خداوند یار و مددكارى براى خود نمى انجام دهد، به آن جزا داده مى

 از مسروق به صورت مرسل روایت کرده است. 52497و  52491طبری  -2

 .52129تا  5249طبری  -3

ساته انجاام دهاد، [ از كارهاى شای و هر كس، مرد یا زن در حالى كه مؤمن است ]كارى»ترجمه:  -4

 .«بینند اینان به بهشت در آیند و به كمترین میزانى ستم نمى
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 ﴿باان جریاار[ از مسااروق روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه ]ا -769

   

 ﴾  :( نااازل گردیااد، اهاال کتاااب 507)نساااء

  ﴿ها باااهم برابااریم.  ااس آیااة  گفتنااد: مااا و شااما مساالمان

     

  ﴾... نازل شد
(1)

. 

]مسلمانان و اهل کتااب باه یکادیگر فورفروشای کردناد، اهال کتااب گفتناد: کتااب و 

تر اساات و خااود مااا هاام از شااما بهتااریم و   یااامبر مااا از کتاااب و  یااامبر شااما بااا سااابقه

مسلمانان گفتند:  یامبر ما خاتم  یامبران و کتاب ما ناسخ همة کتب آسامانی اسات،  اس 

 ﴿تریم.  اااس خااادای متعاااال بیاااان فرماااود.  ر و باااا فضااایلتماااا از شاااما برتااا

   

 ﴾ « برتااااااری نااااااه بااااااه آرزوهااااااای شااااااما

. اهل کتااب ایان را شانیدند و باه مسالمانان «هاست و نه به آرزوهای اهل کتاب مسلمان

اشات کاه اسااس کاار ناه آماال و گفتند: حاال ما و شما برابریم،  س خدای بزر  بیاان د

   ﴿آرزوهاااا کاااه ایماااان و عمااال اسااات و آیاااة 

     
   

 ﴾ « و کسااانی کااه کارهااای نیکااو

مای شاوند و انادا  انجام دهند و با ایمان باشند، خواه مارد و خاواه زن باه بهشات وارد

 را نازل کرد[. «ها نوواهد شد ستمی به آن

  ﴿: 507اسباب نزول آیة 

    
    
     

   
    
   

  
   
    
     

   ﴾2. 

                                           
 از مسروق به قسم مرسل روایت کرده است. 52496طبری  -1

دهاد.  طلبند، بگو: خداوند در مورد آنان به شاما فتاوى ماى و درباره زنان از تو فتوى مى»ترجمه:  -2

شود: درباره زنان یتیمى كه آنچه را كاه باراى آناان  [ آنچه در كتاب بر شما خوانده مى و ]همچنین
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دار سر رستی دختری  روایت کرده است: شوصی عهده لبواری از عایشه  -772

شد. آن دختر او را در تمام دارایی خود حتی  م بود، و قِّیم و وارث او نیز شمرده مییتی

خواسات باا او ازدواج  در یک شاخة درخت خرما نیاز شاریک کارد. آن مارد خاود نمی

شد چون شوهر آیندة وی در دارایی و  کند و به ازدواج دختر با دیگری هم راضی نمی

شاد و باه هار ترتیاب او  سهیم ساخته بود شریک میثروتی که دختر این مرد را در آن 

داشت. در این باره این آیه نازل شد را از ازدواج بازمی
(1)

. 

از  اباان ابوحاااتم از ساادی روایاات کاارده اساات: دمیمااه دختاار عمااوی جااابر  -775

 اادرش ثااروت فااراوان بااه ارث باارده بااود. جااابر از تاارس ایاان کااه اگاار او ازدواج کنااد 

داد و خاااودش هااام باااا او ازدواج  بااارد، او را شاااوهر نمااای شاااوهرش ثاااروت او را می

سؤال کرد. این آیه نازل شد کرد. جابر در این باره از نبی کریم نمی
(2)

. 

   ﴿: 508اسباب نزول آیة 

    
   

   
    

    
    

     

  ﴾3
. 

باال رفت از  لروایت کرده اند: وقتی سن َسوَده  لابوداود و حاکم از عایشه  -770

ام را باه عایشاه  شود، گفت: من نوبات همساری می از او جدا ترس این که رسول هللا 

  ﴿بوشاااااایدم. آنگاااااااه خاااااادای حکاااااایم آیااااااة 

   ﴾...  را

نازل کرد
(4)

. 

                                                                                                             
خواهید كه با آنان ازدواج كنید. و ]نیاز در ماورد[ كودكاان  دهید و مى مقرر شده است به آنان نمى

 .«دهید، خداوند به آن داناست ناتوان و آن ه با یتیمان به داد رفتار كنید. و كار نی ى كه انجام مى

در  768، واحاااادی 544« تفساااایر»، نسااااائی در 0268ابااااوداود ، 7258، مساااالم 4622بواااااری  -1

همااه از عااروه از  اادرش از عایشااه  52119، طبااری 540و  545/  7بیهقاای « اسااباب ناازول»

 روایت کرده اند.

از سدی روایت کرده این مرسال و ضاعیف اسات و نازول ایان آیاه در باارة جاابر  52117طبری  -2

 جداً منکر است.

شوهرش سركشى یا روگردانى ببیند، گنااهى بار هار دوى آناان نیسات كاه  و اگر زن از»ترجمه:  -3

در بین خود به خوبى آشتى برقرار سازند و آشتى كاردن بهتار اسات. و دلهاا هماواره در معار  

 .«كنید، آگاه است بول قرار دارند و اگر نی ى كنید و  روا دارید بدانید كه خداوند به آنچه مى

روایاات کاارده انااد. حاااکم ایاان را صااحیح شاامرده و  لاز عایشااه  586/  0و حاااکم  0571ابااوداود  -4

ذهبی نیز با او موافق است اسناد آن حسن است به خاطر عبادالرحمن بان ابوزنااد، خبار ساوده را 
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همینگونه روایت کرده است بترمذی نیز از ابن عباس  -777
(1)

. 

َسیَّب روایت کرده است: -774 دختر محماد بان  ا: سعید بن منصور از سعید بن م 

مسلمه همسر رافع بن خدیج بود شاوهرش او را باه خااطر سان و ساال زیااد و یاا چیاز 

دیگری دوست نداشت و تصامیم گرفات او را طاالق دهاد. زن گفات: طالقام ناده و هار 

 ﴿طاااور بواااواهی در باااارة نوبااات مااان باااه جاااا بیااااور. بناااابراین، آیاااة 

 ﴾... نازل شد
(2)

. 

 دیث دارای شاهد است که آن را:این ح

 حاکم از طریق ابن مسیب از رافع بن خدیج به قسم موصول روایت کرده. -771

روایاات کاارده اساات: مااردی از همساار خااود صاااحب  لا: حاااکم از عایشااه  -776

خواست او را طاالق دهاد و زن دیگاری بگیارد. زن همسار  چندین فرزند شده بود، می

ة او بماند و او برایش نوبت قایل نشاود. در ایان بااره خود را راضی ساخت که در خان

را نازل کرد ﴾ ﴿خدای عزوجل آیة 
(3)

. 

ا: ابن جریار از ساعید بان جبیار روایات کارده اسات: زنای باه میال خاود باا  -777

اش  شوهرش قارار گذاشاته باود کاه طاالق ندهاد و نازدش هام نیاماد، اماا او را در خاناه

  ﴿ن حااال، زمااانی کااه آیااة نگهاادارد. بااا ایاا

    

 ﴾...  :ناااازل شاااد، آن زن باااه شاااوهر خاااود گفااات

خاااواهم خاااودت نوبااات همساااری مااارا نیاااز مراعاااات کنااای.  اااس خااادای مهرباااان  می

﴿  ﴾  را

نازل کرد
(4)

. 

  ﴿: 571اسباب نزول آیة 

   

                                                                                                             
، 1050بدون نزول آیه روایت کرده اند و هام بوااری  لاز عایشه  4055، ابن حبان 5467مسلم 

/  7، باه طاور موتصار و بیهقای 5970، ابان ماجاه 7974 «سانن کباری»نساائی در  5467مسلم 

 0485« تفسایر قرطبای»از عایشه به طور مطول آورده و در آن نازول آیاة نیسات. باه  71و  74

 به توریج محقق نگاه کنید.

گویاد:  از ابن عباس به همین کلمات روایت کرده اند. ترماذی می 52657و طبری  7242ترمذی  -1

 حسن غریب است.

از اباان مساایب بااه قساام مرساال  096/  7و بیهقاای  772، واحاادی 012/  5ساات، شااافعی مرساال ا -2

از رافااع باان خاادیج باادون ناازول آیااه  728/  0و حاااکم  149و  148/  0روایاات کاارده انااد. مالااک 

 داند و ذهبی هم با وی موافق است. آورده اند، حاکم به شرط شیوین صحیح می

های آن ثقه هستند، اما عمار بان علای مادلس اسات.  اویاز عایشه روایت کرده ر 5974ابن ماجه  -3

از هشاام بان عاروه از  اادرش از  541 و نساائی در تفساایر 7205، مسالم 1575و  0412بوااری 

 عایشه به این معنی روایت کرده اند، این اسناد دارای چندین طریق است.

 به سند صحیح از سعید بن قسم مرسل روایت کرده است. 52607طبری  -4
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   ﴾1. 
ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: دو نفر یکی ثروتمند و دیگری فقیار  -778

شاان داوری کناد،  یاامبر  آمدناد تاا در بین که باهم اختالفی داشتند، حضور نبی کریم 

 تواناد بار غنای بلام کناد باه مارد فقیار متمایال گشات. خادا  با این تصور که فقیار نمی

شود، مگر این کاه در  امعة اسالمی راضی و خشنود نمیبرای اعالم این نکته که از ج

  ﴿باااین غنااای و فقیااار عااادالت یکساااان برقااارار گاااردد، آیاااة 

   

﴾... را فرو فرستاد
(2)

. 

   ﴿: 548اسباب نزول آیة 

   
      

   ﴾3. 
از مجاهااد روایاات کاارده اساات: یکاای در  «الزهااد»هناااد باان سااری در کتاااب  -779

مدینه مردی را مهمان کرد، ولی احترام مهمان را به جا نیاورد و برایش غذای خوبی 

تقااد و تهیه نکرد. او هم هنگامی که از نزد میزبان باه جاای دیگاری رفات، زباان باه ان

شکایت از میزبانش گشود و آنچه را که سازاوار او باود بیاان کارد.  اس در خصاوص 

    ﴿ایااااااااااان اتفااااااااااااق آیاااااااااااة 

                                           
اى مؤمنان، به داد استوار ]و[ براى خدا گواه باشید و اگر چه به زیان خودتان یا  در و »رجمه: ت -1

[  نیااز یاا فقیار باشاد كاه ]در هار حاال [ باى مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد. اگر چاه ]ماّدعى علیاه

[ بگذرید و  [  یروى م نید كه از ]حقّ  خداوند به آنان مهربانتر است.  س از خواسته ]هاى نفسانى

 .«كنید آگاه است [ خداوند به آنچه مى اگر زبان به تحریف گشایید یا روى گردانید، ]بدانید كه

به قسم مرسل از سدی روایت کرده و این مرسل و ضاعیف اسات. و ایان کاه تنهاا  52687طبری  -2

 داند نشانة وهن آن است. سدی این قضیه را سبب نزول آیه می

[ كساى كاه ساتم دیاده باشاد، دوسات  گ برداشتن به بادزبانى را جاز از ]جانابخداوند بان»ترجمه:  -3

 .«ندارد. و خداوند شنواى داناست
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  ﴾...  نااازل گردیااد

و به این ترتیب برایش اجازه داده شد آنچه مناسب حال میزبان است بیان کند
(1)

. 

  ﴿: 516 – 517اسباب نزول آیة 

    
     
    

    
  

    
    

   
    

   

 ﴾. 
ابن جریر از محمد بن کعب قربی روایت کرده است: گروهی از یهود به  -782

اش را از جانب خدا به یکباره  آمدند و گفتند: موسی کتاب آسمانی حضور رسول هللا 

رای ما آورد. تو هم کتابت را به یکباره و یکجا از آسمان فرود بیاور تا به و یکجا ب

  ﴿تو ایمان بیاوریم. خدای بزر  

    
     
    

    
  

    
    

   
    

   
    
   

   
     

    
    
   

   
   

                                           
از مجاهد باه هماین  52766و  52761و طبری  614مرسل و از قسم ضیعف است، عبدالرزاق  -1

 معنی آمده روایت کرده اند. توصیص آیه به مثل این سبب درست نیست صحیح عموم آیه است.



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  018
 

 

    
    

    
   

   

  ﴾1،  را نازل کرد.  س

مردی از یهود به زانو نشست و گفت: خدا نه بر تو و نه بر موسی و عیسی و نه به 

 ﴿چیزی فرو فرستاده است. آنگاه آیة هیچ شوص دیگر 

   ...﴾  :انعام(

 ( نازل شد.95

  ﴿: 567اسباب نزول آیة 

   
    

    
  
  

   
    

   

﴾2. 

                                           
خواهند كه كتابى از آسمان بر آنهاا فارود آورى، آناان بزرگتار  اهل كتاب از تو مى»ترجمه آیات:  -1

[ گناهشاان  از این را از موسى خواستند، گفتند: خداوند را آشا ارا باه ماا بنمایاان.  اس باه ]سازاى

[  ساتشهاا برایشاان آماد، گوسااله را ]باه  ر صاعقه آنان را در گرفت، آن گاه  اس از آن اه معجازه

[  یمانشاان  و باه ]موجاب. [ در گذشتیم و به موسى حّجتاى آشا ار دادیام گرفتند، ساس از این ]گناه

كناان باه دروازه در آییاد و باه آناان  [ طور را بر فرازشان برافراشتیم و به آنان گفتایم: ساجده ]كوه

 ااس بااه  .ن گاارفتیم[ مگذریااد و  یمااانى اسااتوار از آنااا گفتاایم. در ]باااره روز[ شاانبه از حاادود ]الهااى

[ باه آیاات خادا و باه نااحق كشاتن  یاامبران از ساوى  شان و ان ارشان ]نسبت [  یمان ش نى ]سزاى

[ بل ه خداوند باه سابب  شان كه دلهایمان در  رده است. ]آنان را از نظر انداختیم [ گفته آنان و ]این

و ]نیز[ به سازاى كفرشاان و . آورند [ آنان مهر نهاد،  س جز اندكى ایمان نمى كفرشان بر ]دلهاى

 .«بهتانى بزر  كه به مریم زدند

[ باه اباراهیم و  ما چنان كاه باه ناوح و  اس از او بار  یاامبران وحاى كاردیم و ]چناان كاه»ترجمه:  -2

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان ]او[ و عیسى و ایّوب و یاونس و هاارون و سالیمان وحاى 

 .«م و به داوود زبور دادیمای كردیم به تو ]نیز[ وحى كرده
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روایت کرده اسات: عادی بان زیاد گفات: ماا  بابن اسحاق از ابن عباس  ا: -785

اشاد، آگااهی ناداریم. باه ایان از این که خدا بعد از موسی چیزی بار کسای ناازل کارده ب

سبب این آیه نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 566اسباب نزول آیة 

     
   
    

 ﴾2. 
گروهی از یهود باه حضاور روایت کرده است:  بابن اسحاق از ابن عباس  -780

دانم که  ها فرمود: به خدا سوگند! من به خوبی می آمدند و رسول هللا به آن رسول هللا 

شما یقین دارید من فرستادة خدا هستم. گفتند: ما در این باره هیچ اطالعی ناداریم.  اس 

را نازل کرد ﴾  ﴿خدای متعال 
(3)

. 

  ﴿: 576اسباب نزول آیة 

     
     

    
     

     
     

    
     

    
     

     

  ﴾4. 

                                           
از ابن اسحاق از محمد بان ابومحماد از عکرماه یاا ساعید بان جبیار از ابان عبااس  52841طبری  -1

 روایت کرده اند، شیخ ابن اسحاق مجهول است.

دهاد كاه آن را باه علام  [ آنچه بر تو نازل كرده است گاواهى ماى آرى خداوند به ]حقّانیّت»ترجمه:  -2

 .«[ گواه بس است دهند. و خداوند به ]عنوان است و فرشتگان ]نیز[ گواهى مىخود نازل نموده 

 از طریق ابن اسحاق با اسناد قبلی روایت کرده این ضعیف است. 52814طبری  -3

دهد. اگار ماردى  [ كالله براى شما فتوى مى طلبند. بگو: خداوند در ]باره از تو فتوى مى»ترجمه:  -4

و ]اگار آن خاواهر  -و خواهرى دارد،  س یك دّوم میراث از آن اوسات.بمیرد كه فرزندى ندارد. 

امااا اگاار  -باارد [ از او ارث مااى بمیاارد[ اگاار فرزناادى نداشااته باشااد او ]باارادرش بااه طااور كاماال

[ دو نفر باشند، دو سّوم تركه از آن آنان است. و اگر مردان و زناانى بارادر و خاواهر  ]خواهران

هم دو زن را خواهد داشت. خداوند ]اح ام خود را[ براى شما روشان باشند، آن گاه مرد همانند س

 .«سازد تا گمراه نشوید. و خداوند به همه چیز داناست مى
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روایاات کاارده اساات: ماان بیمااار شاادم و  نسااائی از طریااق ابااوزبیر از جااابر  -787

ام یااک سااوم  بااه عیااادتم آمااد. گفااتم: ای رسااول خاادا! در وصاایت نامااه رسااول اکاارم

گاذارم.  یاامبر گفات: بسایار خاوب اسات. گفاتم: نصاف  ام را برای خواهرانم می دارایی

ر خااوب.  ااس خااارج شااد و دوباااره بااه گااذارم. گفاات: بساایا هااا می دارایاای خااود را بااه آن

 کنم تو به این بیماری از جهان بروی، اما  روردگار  عیادتم آمد و گفت: تصور نمی

گفات: خادای  دارایای توسات. جاابر هماواره می بیان داشت که سهم خواهرانت دو ساوم

   ﴿بااااااااااااااازر  آیاااااااااااااااة 

  ﴾ ن را در شاااااان مااااا

نازل کرده است
(1)

. 

ای است که اول این سوره گذشت گوید: این قصه غیر قصه حافظ ابن حجر می
(2)

. 

روایاات کاارده اساات: از  یااامبر خاادا  رساایدم کااه  ا: اباان مردویااه از عماار  -784

  ﴿میاااراث کاللاااه چگوناااه اسااات؟  اااس 

   ﴾  تاااااااااا

ل شدآخر آیه ناز
(3)

. 

تنبیه: چاون باه اساباب نازول آیاات ایان ساوره کاه ماا در ایان جاا بیاان داشاتیم نیکاو 

هاایی کاه ایان ساوره را  بنگری و تفکر کنی آنگاه به خاوبی درخاواهی یافات، ساون آن

 دانند مردود است. مکی می

*** 

 

 سورة مائده

 آیه است 552این سوره مدنی و 

  ﴿: 0اسباب نزول آیة 

    

                                           
هاای آن ثقاه هساتند.  از ابوزبیر روایت کرده است راوی 6701و  6704 «سنن کبری»نسائی در  -1

، 098/  7، احمااد 075/  6، بیهقاای 0298، ترمااذی 0886، ابااوداود 5656، مساالم 594بواااری 

از وجوه دیگر به همین معنای باه  778، واحدی 52877، طبری 5941، طیالسی 0258ابویعلی 

باه تواریج محقاق نگااه  197ابن عربای  «احکام القرآن»حیح از جابر روایت کرده اند. به قسم ص

 کنید.

 .067حدیث شماره  50 – 55اسباب نزول آیة  -2

یت کرده این مرسل است در اساناد آن سافیان بان وکیاع ضاعیف از ابن مسیب روا 52872طبری  -3

معاار  آن  5657است. صحیح نیست که به سبب سؤال عمر ناازل شاده باشاد باه صاحیح مسالم 

 آمده است.
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  ﴾1. 
 –ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: حطم بن هند بکری باا کااروانش  -781

اش را فروخت، به حضور رسول  وارد مدینه شد، محموله –که حامل مواد غذایی بود 

آمد، با ایشان بیعت کرد و اسالم آورد. وقتی که به قصد خروج برگشات،  یاامبر  هللا 

خاود گفات: ایان مارد باا سایمای تبهکاراناه باا مان به او نگاهی اناداخت و باه اطرافیاان 

وفاایی را دیادم. حطام هنگاامی کاه باه  روبرو شد هنگام رفتن،  شت سرش خیانت و بی

یمامه رسید مرتد شد. و در ذی قعده ]یک سال بعد از صلح حدیبیاه کاه رساول خادا باه 

نیت به جاآوردن عمرة قضاء از مدینه خارج شوده بود[
(2)

مال ماواد با کاروانش که حا 

از ایان قضایه آگااه شادند، جمعای  غذایی بود، به قصد مکه روان شد. وقتی اصحاب 

از مهاجرین و انصار برای یورش بر کاروان او آماده شدند تا اموال او را باه غنیمات 

  ﴿ببرناااااااااااااااد.  اااااااااااااااس آیاااااااااااااااة 

    

﴾... از آن کار دست کشیدند نازل شد و مسلمانان
(3)

. 

و از سدی هم به این معنی روایت کرده است -786
(4)

. 

                                           
دار  [ و قربانیهااى قااّلده اى مؤمنان، حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قرباانى ]باى نشاان»ترجمه:  -1

انااد كااه از  روردگارشااان فضاال و خشاانودى  بیاات الحاارام كاارده)نشاااندار( و آنااان را كااه آهنااگ 

توانیااد[ شاا ار كنیااد. و دشاامنى گروهااى ]از آن  جوینااد، مشاا نید. و چااون احاارام گشااودید، ]مااى مااى

[ كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند، بر آنتان ندارد كه از حاّد بگذریاد. و بار نی وكاارى  روى

و بر گناه و ستم هم ارى م نید و از خدا  روا بدارید، باى  و  رهیزگارى با همدیگر هم ارى كنید

 .«گمان خداوند سوت كیفر است

 .14، ص 6تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج  -2

از ابن عبااس بادون اساناد روایات کارده  079از عکرمه به قسم مرسل و واحدی  52960طبری  -3

 اند.

 و به حدیث قبلی شاهد است.از سدی به قسم مرسل روایت کرده  52965طبری  -4
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 .﴾ ﴿اسبال نزول آیة 
 ابن ابوحاتم از زید بن اسلم روایت کارده اسات:  یاامبر و اصاحاب ایشاان  -787

در حدیبیااه قاارار داشااتند کااه مشاارکان مااانع ورود ایشااان بااه مکااه و زیااارت کعبااه شااده 

ودند، این امر بر مسلمانان دشوار آمد. در همان حال گروهی از مشرکان اهل مشرق ب

ها گذشتند. یااران  یغمبار باه یکادیگر گفتناد:  به نیت به جاآوردن عمره از کنار مسلمان

 ﴿گاااردانیم چنانچاااه یااااران مااا را بازداشاااتند. باااه هماااین خااااطر  هااا را برمی این

﴾ شد تا آخر آیه نازل
(1)

. 

  ﴿: 7اسباب نزول آیة 

   
   

   
 
 

 
   

     
    

   
     

    
    

   
   

   
     

    
      

﴾2. 

                                           
 از عبدالرحمن بن زید بن اسلم روایت کرده آن است. 52976این مرسل است، طبری  -1

[ ناام غیار خادا بار آن بارده  مردار و خون و گوشت خوه و آنچه ]به هنگام سر بریدنش»ترجمه:  -2

ه و باه شااخ [ مارده و از بلنادى افتااد [ خفه شده و باه ضارب ]چاوب و سانگ شده و ]حالل گوشت

[  [ كه ذبح ]شرعى مگر آنچه ]از موارد اخیر  یش گفته -زدن مرده و آنچه درندگان خورده باشند

[ بار شاما  اند و آن ه با تیرهاى فال تعیین قسمت كنیاد ]هماه و آنچه براى بتان ذبح شده -كرده باشید

از دیان شاما ناامیاد [ اینهاا نافرماانى اسات. اماروز كاافران  حرام شده اسات. ]روى كاردن باه هماه

اند،  س از آنان مترساید و از مان بترساید، اماروز دینتاان را باراى شاما كامال كاردم و نعمات  شده

[ دین براى شما  سندیدم.  س هر كس بى آن ه  خویش را بر شما تمام نمودم و اسالم را ]به عنوان

دد، بداناد كاه خداوناد [ ناچاار گار [ گرسانگى ]باه خاوردن محّرماات متمایل باه گنااه باشاد در ]حاال

 .«آمرزنده مهربان است
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از طریق عبدهللا بان جبلاه بان حباان بان حجار  «الصحابه»ابن منده در کتاب  -788

از  درش از  درکالنش حبان روایت کرده است: با رسول خدا جایی باودیم و مان زیار 

افااروختم کااه آیاااة تحااریم گوشاات ماااردار نااازل شااد. دیاااگ را  گوشاات آتاااش می دیااگ

برگرداندم و آنچه در آن بود بر زمین ریوت
(1)

. 

  ﴿: 4اسباب نزول آیة 

      
     
  

   
     

   
      

    ﴾2. 
روایت کارده اناد: جبرئیال  ها از ابو رافع  طبرانی، حاکم، بیهقی و غیر این -789

امین نزد سارور کائناات آماد و اجاازة دخاول خواسات،  یاامبر اجاازه داد، ولای او دیار 

و بااه سااوی او رفاات و ردای خااویش را باار دوش انااداخت  کاارد.  ااس  یااامبر اکاارم 

جبرئیل امین هنوز باه در خاناه ایساتاده باود.  یاامبر فرماود: باه تاو اجاازة دخاول دادم. 

ای که در آن تصویر و یا سگ باشاد هرگاز داخال  جبرئیل گفت: آری، لیکن ما به خانه

ها بچاه ساگی یافتناد. آنگااه  یاامبر  شویم، مسلمین جستجو کردند و در یکی از خانه نمی

فع دستور داد که در مدینه حتی یک سگ را هم زناده نگاذارد.  اس تعادادی از به ابورا

آمدنااد و گفتنااد: ای فرسااتاة خاادا چااه چیااز از ایاان گااروه  مااردم بااه حضااور نباای کااریم 

هااا آیااة  ای باار مااا حااالل اساات، در  اسااخ آن حیواناااتی کااه دسااتور کشتارشااان را داده

﴿   

﴾... شد. نازل 

را باباات  اباان جریاار از عکرمااه روایاات کاارده اساات: رسااول خاادا ابورافااع  -792

ها فرساتاد و او نزدیاک عاوالی رسایده باود کاه عاصام بان عادی، ساعد بان  کشتار سگ

خیثمه و عویمر بن ساعده نزد  یامبر رسیدند و گفتند: ای رسول خادا! باه ماا چاه چیاز 

                                           
آمااده  422/  0 «میاازان االعتاادال»اهاای، عباادهللا باان حبلااه چنانچااه در مااتن باطاال اساات و اسااناد و -1

 بودن  در بزرگش تثبیت نیست و متن جداً منکر است. متروا است.  درش مجهول و صحابی

هاا باراى شاما حاالل  ده است؟ بگو:  اكیزه رسند كه چه چیز براى آنها حالل ش از تو مى»ترجمه:  -2

 رورانیاد،  اند و ]نیز[ آنچه از ]ش ار[ جانوران ش ارى در حالى كه ]آنها را[ براى ش ار مى شده

آموزیاد.  اس از آنچاه باراى شاما  آموزش داده باشید. از آنچه خدا به شما آموخته است، به آنها مى

گماان خداوناد زود  كنیاد و از خداوناد  اروا بداریاد، باىنگاه داشتند بوورید و نام خدا را بر آن یااد 

 .«شمار است
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  ﴿حاااااالل اسااااات؟ بناااااابراین، آیاااااة 

 ﴾... نازل شد
(1)

. 

و از محمااد باان کعااب قرباای روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه رسااول خاادا  -795

ها را صااادر کارد. مسالمانان گفتنااد: چاه چیاز از ایاان حیواناات باه مااا  دساتور قتال ساگ

حالل است،  س این آیه نازل گردید
(2)

. 

طائی گفت: ماردی نازد و از طریق شعبی روایت کرده است: عدی بن حاتم  -790

ها  رسید،  یامبر نداشت که به او چه بگوید. تاا ایان کاه آیاه   یامبر آمد و از شکار سگ

﴿   

﴾ نازل شد
(3)

. 

بَیر روایات کارده اسات: عادی بان حااتم و زیاد بان  -797 ابن ابوحاتم از سعید بن ج 

هلهل طائی  ها و بازهاای  ای هساتیم کاه باا ساگ یدند، ما طایفاه رس از رسول هللا  م 

خر و آهو شکار  رویم و سگان خانوادة ذریح و گاو وحشی، گوره شکاری به شکار می

کنند. اینک ایزد تعالی خوردن مردار را بر مسلمین حرام کرده،  س چه چیز بر ما  می

  ﴿حااااالل اساااات؟ بااااه ایاااان ساااابب 

      

﴾ .نازل شد 

  ﴿: 6اسباب نزول آیة 

    
  
   

  
   
     
    

     
    

   
   

   
   

     

                                           
 به قسم مرسل روایت کرده است. 55578طبری  -1

 به قسم مرسل روایت کرده است. 55579طبری  -2

اد عمار بان از شعبی به قسم مرسل روایت کرده است. باا ایان وصاف در ایان اسان 55565طبری  -3

منکار اسات. بوااری، مسالم و دیگااران  «بااه او چاه بگویاددانسات کاه »بشایر قاوی نیسات، کلماات 

 حدیث عدی را بدون نزول آیه روایت کرده اند.
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 ﴾1. 
بواری از طریق عمرو بن حارث از عبدالرحمن بن قاسم بن ]محمد بن  -794

روایت کرده است: در بازگشت از سفر،  لابوبکر صدیق[ از  درش از عایشه 

شتر خود  نزدیک مدینه رسیده بودیم که گردن بند من در بیابان گم شد. رسول هللا 

را داد[ و سرش را در آغوشم گذاشت را خواباند و فرود آمد ]و دستور اقامت در آنجا 

آمد و مشتی محکم بر سینة من زد و گفت: این همه مردم را به  و خوابید. ابوبکر 

بند از ورود به مدینه بازداشتی، بامداد رسول هللا از خواب بیدار شد  خاطر یک گردن

 ﴿و هرچه جستجو کرد، آب برای وضو  یدا نشد.  س آیة 

   
   

  
   
  
    

    
      

     
    

   
   

   
     

    
   

  
   

                                           
اى مؤمنان، چون به ]قصد[ نماز برخیزید، روى خود و دستهایتان را تا آرنجها بشاویید »ترجمه:  -1

د. و اگار و سرتان را مسح كنید و  اهایتان را تا دو قوزه ]بشویید[ و اگار جناب باشاید، غسال كنیا

بیمار یا مسافر باشید و یا كسى از شما از موضع قضاى حاجت بیایاد و یاا باا زناان آمیازش كارده 

[ رویتان و دستانتان را مسح كنیاد.  باشید، آن گاه آبى نیابید، آهنگ خاكى  اه كنید، و از آن ]خاه

دارد و نعماتش را خواهد كاه شاما را  ااه با خواهد بر شما دشوارى قرار دهد. بل ه مى خداوند نمى

 .«بر شما تمام كند، باشد كه سااس گزارید
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 ﴾  َضیر گفت: ای خاندان نازل شد  س ا َسید بن ح 

ابوبکر، خدا به سبب شما به مردم خیر عطا کرد
(1)

. 

روایت شده است: در یکای از سافرهای  یاامبر باا آن بزرگاوار باودم.  ل]از عایشه 

بند من در بیابان گم شد.  یامبر به جساتجوی آن  گردن نزدیک بود وارد مدینه شویم که

 رداخت مردم نیز با او همراه شدند، در آنجا نه چشمة آب باود و ناه کسای باا خاود آب 

کناای  داشاات. مااردم ناازد ابااوبکر صاادیق آمدنااد و گفتنااد: از ایاان کااار عایشااه تعجااب نمی

خاود آب دارد  یااده هللا و مردم را در جایی که نه چشمة آب است و نه کسای باا  رسول

سار خاود را بار رانام  کرد.  س ابوبکر صدیق در حالی به طرف من آمد کاه  یاامبر 

گذاشااته و خوابیااده بااود. ابااوبکر گفاات: تااو رسااول خاادا و تمااام مااردم را بااه خاااطر یااک 

بند در جایی که آب وجود ندارد نگاه داشتی، به شدت سرزنشم کرد و چناد سایلی  گردن

مبر باااالی زانااویم بااود هاایچ حرکاات نکااردم.  یغمباار خاادا تااا بااه ماان زد چااون ساار  یااا

صبحگاه در آن جا بدون آب اقامت گزید.  اس خادا آیاة تایمم را ناازل کارد و مسالمانان 

بناد را در  گوید: شتر سواری مرا که حرکت دادیم ناگااه گردن می لتیمم کردند. عایشه 

زیر  ای او یافتیم[
(2)

. 

روایات کارده اسات:  لبدهللا بن زبیار از عایشاه طبرانی از طریق عباد بن ع -791

هایشان را زدند با  یامبر در  بند من  یش آمد و اهل افک حرف هنگامی که واقعة گردن

بند من افتااد و ماردم باه خااطر جساتجوی آن از  جنگی دیگر شرکت کردم بازهم گردن

رناج و درد  گفت: دخترکم تو در هار سافر بارای ماردم مایاة رفتن بازماندند. ابوبکر 

 شوی،  س خدای بزر  تایمم را در آنجاا مشاروع سااخت. و اباوبکر صادیق  سر می

گفت: دخترم تو نیکبوت و سعادتمندی
(3)

. 

بواااری ایاان حاادیث را از عماارو باان حااارث  –در اینجااا دو تااذکر الزم اساات: اول 

روایت کرده است و در این حدیث باه صاراحت بیاان شاده اسات، علماای دیگار کاه در 

ات خود آیة تیمم را ذکر کرده اند منظورشان همین آیة مائده اسات، اکثار علماا در روای

روایات خود گفته اند: آیة تیمم نازل شد و بیان نکرده اند که مراد آیة سورة مائده است 

 و یا آیة چهل و سوم سورة نساء.

، حلای بارای آن نیاافتم فته است: ایان مشاکلی اسات کاه مان راهعربی گالبن اابوبکر 

کدام آیه است لدانیم که منظور عایشه  زیرا ما نمی
(4)

. 

آیاة ساورة نسااء اسات باه ایان دلیال کاه آیاة  لابن بطاال گفتاه اسات: منظاور عایشاه 

ای نشاده  شاود و در آیاة ساورة نسااء باه وضاو اشااره سورة مائده آیاة وضاوء نامیاده می

 ت.است در نتیجه اختصاص آیة سورة نساء به آیة تیمم مورد قبول اس

                                           
 از عمرو بن حارث روایت کرده به این معنی در سورة نساء گذشت. 4628بواری  -1

 .4627صحیح بواری: کتاب تفسیر  -2

 در سورة نساء گذشت. -3

 ثبت شد. 474/  5 آمده از فتح الباری «ابن عبدالبر»ها  در نسوه -4
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واحدی نیز در کتااب اساباب نازول هماین حادیث عایشاه را شاان نازول آیاة چهال و 

 سوم سورة نساء دانسته است.

بدون تردید آنچه را بواری ترجیح داده درست است، بارای ایان کاه در ایان طریاق 

 به روشنی آمده است که آیة تیمم آیة ششم سورة مائده است.

روایت کرده، دلیل بر این است کاه قبال  لحدیث شریفی که بواری از عایشه  -دوم

از نزول آیة تیمم وضوء واجب بوده است، از این رو مسلمانان فرودآمدن در جایی را 

که آب وجود نداشت خیلی مهم دانستند و آن  یش آمد از ساوی اباوبکر صادیق در حاق 

 روی داد. لعایشه 

ناات از هماان گویاد: بارای اهال مغاازی روشان اسات کاه سارور کائ ابن عبدالبر می

ابتدا که نماز واجب شد نماز را همیشه با وضو خوانده است و این موضوع را به غیر 

گوید: حکمتی که  کند. و آن بزرگوار می گر هیچکس رد نمی از اشواص ناآگاه و ستیزه

شاد ایان اسات  برای نزول آیة وضوء وجود دارد با وصف این کاه قابالً باه آن عمال می

 با وحی متلو ثابت گردد.که فرضیت وضوء باید 

شدن وضوء قابالً  شوص دیگری گفته است: احتمال دارد که اول آیه به سبب واجب

 نازل شده و بقیة آیه که ذکر تیمم در آن است بعد در اینجا نازل گردیده باشد.

تر است، زیرا فرضت وضوء یک  سیوطی صاحب گفته است: تذکر اول قابل قبول

 بوده و این آیه مدنی است.جا با فرضیت نماز در مکه 

  ﴿: 55اسباب نزول آیة 

   
      

   
    

     
  

﴾
1
. 

ابن جریر از عکرمه و یزیاد بان ابوزیااد باه لفاظ ابان ابوزیااد روایات کارده:  -796

رواناه  با ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحاه و عبادالرحمن بان عاوف   یغمبر خدا

ای کاه  هاا در باارة ادای دیاه شد و نزد کعاب بان اشارف و یهاود بنای نضایر رفات از آن

د کمکای طلبیااد ]دیاة دو عاامریی کااه عمارو باان امیاة ضاامری دار  رداخات آن بااو عهاده

ها را کشته بود[ آن
(2)

ات را نیاز  . یهاود گفات: بنشاین تاا برایات غاذا بیااوریم و خواساته

باارآورده سااازیم.  یااامبر نشساات، حیاای باان اخطااب بااه رفقااای خااود گفاات: هرگااز او را 

                                           
ى مؤمنان، نعمت خدا را بر خود یاد كنیاد، آن گااه كاه گروهاى آهناگ آن كردناد كاه باه ا»ترجمه:  -1

ساوى شاما دسات دراز كنناد. و ]خداوناد[ دساتهاى آناان را از شاما بااز داشات. و از خداوناد  اروا 

 .«بدارید و مؤمنان باید فقط بر خدا توّكل كنند
 .544، ص 6تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2
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تاااب کنیااد و بااه یابیااد، ساانگی را بااه سااوی او  ر نزدیکتاار از ایاان در دسااترس خااود نمی

قتلش برسانید تا شرارت و بدی را بارای همیشاه نبینیاد،  اس آسایاب سانگ بزرگای را 

شااان نساااخت، زیاارا  آوردنااد تااا بااه سااوی  یااامبر  رتاااب نماینااد، خاادا در آن کااار موفق

جبرئیاال امااین آمااد و باعااث شااد  یااامبر از جااای خااود برخیاازد.  ااس خاادای باازر  آیااة 

﴿   

   

  ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

و از عبدهللا بن ابوبکر، عاصم بن عمر بن قتاده و مجاهد، عبدهللا بن کثیر و  -797

ابومالک به این معنی روایت کرده است
(2)

. 

 در کند که فرموده برای ماا گفتاه شاده اسات: رساول هللا و از قتاده روایت می -798

را  غزوة هفتم در بین نولستانی قرار داشت، بنو ثعلبه و بنو محارب خواستند کاه او 

بکشند، کسی را به این منظور فرستادند و او خود را کنار رساول هللا کاه در جاایی باه 

را گرفت و گفات: کیسات کاه تاو را از چناگ  خواب رفته بود رساند و سالح  یامبر 

فات: خادا، اعرابای شمشایر را در نیاام گذاشات.  یاامبر او را من نجات بوشد،  یاامبر گ

مجازات نکرد. در آن هنگام این آیه نازل شد
(3)

. 

از طریق حسن از جاابر بان عبادهللا روایات کارده  «ةدالئل النبو»ابونعیم در  -799

است: مردی از بنی محارب که به غورث بن حارث مشاهور باود، باه قاوم خاود گفات: 

کشم،  اس خاود را نزدیاک رساول هللا رسااند.  یاامبر جاایی  ما میمن محمد را برای ش

دهای شمشایر را  نشسته و شمشیرش را کنارش گذاشته بود. گفت: ای محمد، اجاازه می

ید و باه اهتازاز درآورد و ورث شمشایر را گرفات و از نیاام برکشاببینم، گفت: آری، غ

د. گفات: ای محماد از مان ور گردید، ولی خدا شار او را از  یاامبر دور کار بر او حمله

ترسای؟  ترسی؟ گفت: نه، غروث گفت: از من که شمشیر تیزی در دساتم دارم نمی نمی

کند. غورث  اس از شانیدن ایان ساون، شمشایر  گفت: نه، خدایم مرا از شر تو حفظ می

 را در غالف نهاد و به دست رسول خدا داد. آنگاه این آیه نازل شد.

  ﴿: 56 – 51اسباب نزول آیة 

    
    

   
     

     

 ﴾. 

                                           
 از عکرمه روایت کرده است. 55161ز یزید و ا 55167طبری  -1

 .55164تا  55162طبری  -2

 به قسم مرسل روایت کرده است. 55168طبری  -3
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ور نبی ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: گروهی از یهود به حظ -422

تان  آمدند و در بارة سنگسار از ایشان سؤال کردند. رسول خدا گفت: کدام کریم 

ها به سوی ابن صوریا اشاره کردند.  یامبر او را به خدایی که  دانشمندتر هستید؟ آن

نازل کرد و کوه طور را برافراشت و از یهود تعهد و  یمان  تورات را بر موسی

اندام دانشمند یهود افتاد و گفت: ]چون زنان ما بسیار بر  لرزهگرفت، سوگند داد. 

ان، افراد زیادی از ما کشته شدند،  س ما دامنة زیبایند، به خاطر حکم سنگسار زناکار

کشتار را کوتاه ساختیم[
(1)

به صد ضرب دره  چون سنگسار در بین ما زیاد شد. 

ص زانی که او را )شالق( و تراشیدن سر اکتفا کردیم. رسول خدا در بارة آن ]شو

برای صدور حکم خدمت رسول کریم آورده بودند[ حکم سنگسار را صادر کرد.  س 

﴿   

   
    

   
     

     
      

   
   

   
   

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 58 نزول آیةاسباب 

   
     

    
     

    
     

   

                                           
 .565، ص 6تفسیر طبری: همان، منبع، ج  -1

  به قسم مرسل روایت کرده است. 55654طبری  -2

[  ز كتاب ]آسامانىاى اهل كتاب، رسول ما به سوى شما آمده است كه بسیارى از آنچه ا»ترجمه: 

گاذرد. باه  [ بسایارى در ماى هااى ساازد و از ]كوتااهى داشتید، براى شما روشن ماى را كه نهان مى

خداونااد بااا آن كسااى را كااه . [ خاادا بااراى شااما نااور و كتااابى روشاان آمااده اساات راسااتى از ]جانااب

اری یهاا باه كناد و آناان را باه توفیاق خاود از ت خشنودى او را بجوید به راههااى نجاات هادایت ماى

 .«كند برد و آنان را به راه راست هدایت مى سوى نور بیرون مى
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 ﴾1. 
روایات کارده اسات: نعماان بان اضااء، بحار بان  بابن اسحاق از ابن عباس  -425

آمدناد و باا او گفتگاو کردناد،  عمرو و شاش بن عادی ]از یهاود[ حضاور رساول هللا 

ها را به اسالم دعوت کرد، و از عذاب الهی برحذرشان داشات. گفتناد: ای  آن  یامبر 

وسااتداران و فرزناادان خااداییم. نصاااری نیااز محمااد، مااا را نترسااان بااه خاادا سااوگند مااا د

 ﴿چناااااااین ادعاااااااای داشاااااااتند،  اااااااس خااااااادای عزوجااااااال آیاااااااة 

 ﴾...  را نااااااااااااااازل

کرد
(2)

. 

   ﴿: 59اسباب نزول آیة 

   
     
     

      
     

   ﴾3. 
یهااود را بااه  روایاات کاارده اساات: رسااول هللا  باباان اسااحاق از اباان عباااس  -420

از زدنااد و از هااا ساارب اسااالم دعااوت و بااه  ااذیرش دیاان جدیااد تشااویق نمااود، ولاای آن

هاا  گذاشتن در راة نیک امتناع ورزیدند.  اس معااذ بان جبال و ساعد بان عبااده باه آن قدم

دانیاد کاه محماد  گفتند: ای جماعات یهاود از خادا بترساید، باه خادا ساوگند شاما بهتار می

کردیاد و صافات او را  فرستادة خداست، زیارا شاما قبال از بعثات هماواره از او یااد می

داشتید. رافع بن حریمله و وهبن بن یهوذا گفتند: ما هرگز ایان چیزهاا  برای ما بیان می

نااه کتااابی فاارو فرسااتاده و نااه  یااامبری  را بااه شااما نگفتااه ایاام و خاادا بعااد از موساای 

  ﴿برانگیوته است. در ایان بااره آیاة 

                                           
و یهود و نصارى گفتند: ما  ساران خادا و دوساتان اویایم. بگاو:  اس چارا شاما را باراى »ترجمه:  -1

[ بشرى هستید از آنچه آفریده است. هر كس را كه بوواهاد  كند؟ بل ه شما ]هم گناهانتان عذاب مى

كند و فرمانروایى آسامانها و زماین و آنچاه در میاان  كس را كه بوواهد عذاب مى آمرزد و هر مى

 .«آن دوست از آن خداست و بازگشت به سوى اوست

از ابان اساحاق بااا ساندش از ابان عباااس روایات کارده، شاایخ ابان اساحاق مجهااول  55656طباری  -2

 است.

[ و فتارت  از ]انقطااع وحاى اى اهل كتاب، رساول ماا باه ساوى شاما آماده اسات كاه  اس»ترجمه:  -3

اى باه ساوى ماا  سازد تاا نگوییاد: ما ده آور و بایم دهناده رسوالن براى شما ]حقایق را[ روشن مى

 .«اى برایتان آمد. و خداوند بر هر كارى تواناست نیامد. آرى م ده آور و بیم دهنده
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﴾... نازل شد
(1)

. 

  ﴿: 77اب نزول آیة اسب

   
   

    
    

   
    

      
    

   ﴾2. 
ابان جریاار از یزیااد باان ابوحبیااب روایات کاارده اساات: عباادالملک باان مااروان  -427

 ﴿ای نوشاااااات و از او در بااااااارة ایاااااان آیااااااه  نامااااااه باااااارای انااااااس

   

 ...﴾  رسید. انس   جواب ناماه آگااهش در

هااایی کااه از اسااالم برگشااتند و چو ااان را کشااتند و  ساااخت کااه ایاان آیااه در بااارة عرنی

 شتران را با خود بردند نازل شده است.

و از جریر مثل این روایت کرده است -424
(3)

. 

و عبدالرزاق از ابوهریره به این معنی روایت کرده است -421
(4)

. 

    ﴿: 79اسباب نزول آیة 

    
      

 ﴾5. 

                                           
بومحمااد ن ااز محمااد باان اسااحاق روایاات کاارده شاایخ وی محمااد باا 55659ضااعیف اساات، طبااری  -1

شاود.  گویاد: شاناخته نمی می «میزان اعتدال»آمده و ذهبی در  «تقریب»مجهول است، چنانچه در 

 به توریج نگاه کنید. 450 به زاد المسیر

كوشاند، فقاط  جنگند و ]به قصاد[ فسااد در زماین ماى جزاى آنان كه با خدا و رسولش مى»ترجمه:  -2

یاا دستشاان و  اهایشاان در خاالف جهات همادیگر  آن است كه كشته شوند یا باه دار آویوتاه شاوند

[ رساوایى اسات و در  بریده شود و یا از سرزمین ]خود[ تبعید شوند، این در دنیا براى آنان ]مایه

 .«[ دارند آخرت عذابى بزر  ]در  یش

 از جریر روایت کرده در این اسناد موسی بن عبیدة ربذی ضعیف متروا است. 55851طبری  -3

روایات کاارده و در ایان اسااناد اباراهیم بان محمااد اسالمی متااروا اسات ساابب  58145ق عبادالرزا -4

نزول آیه بودن این قضیه از صحابه ثابت نشاده، بلکاه از گروهای از تاابعین وارد شاده اسات. در 

 به توریج محقق نگاه کنید. 696« احکام قرآن»

نجاام دهاد، خداوناد از او در  س هر آن كس كه  س از ستمش توبه كناد و كاار شایساته ا»ترجمه:  -5

 .«گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است مى
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روایات کارده اناد: در زماان رساول   وا: احمد و غیره از عبدهللا بن عمار -426

خاادا زناای مرتکااب ساارقت شااد و دساات راسااتش را قطااع کردنااد.  ااس آن زن گفاات: ای 

 ﴿شااود؟  ااس خاادا آیااة  ن بااه درگاااة الهاای  ذیرفتااه میآیااا توبااة ماا ،رسااول خاادا

    

﴾... را نازل کرد
(1)

. 

 ﴿: 41 – 45اسباب نزول آیة 

    
    

   
   

    
    
    

    
    

    
    

     
     

    
     
     

     

   ﴾2. 
روایاات کاارده انااد: در زمااان جاهلیاات  با: احمااد و ابااوداود از اباان عباااس  -427

ای از یهود بر طایفة دیگری چیاره شاده باود تاا ایان کاه گاروة مغلاوب شکسات و  طایفه

خواهااان صاالح شااد.  ااس باااهم اینچنااین  یمااانی بسااتند کااه در براباار هاار کشااته از گااروة 

                                           
از عبدهللا بان عمارو روایات کارده  55900و طبری  577/  0به این عبارت ضعیف است، احمد  -1

اند در این اسناد عبدهللا بن لهیعه ضعیف است و این به حدیث موزومه معرف اسات اصال آن در 

 به توریج محقق. 404 «زاد المسیر»به سیاق دیگر آمده است.  زول آیهصحیحین بدون ن

[ از كساانى  كوشند، تو را اندوهگین نسازند، ]چاه [ كفر مى اى رسول، كسانى كه در ]راهترجمه:  -2

[  ایم ولى دلشان ایمان نیاورده است و چه از یهود ]باشند[. ]آنان كه به زبانشان گفتند: ایمان آورده

[  اند ]باراى جاسوساى دهند و براى گروهى كه هنوز به نزد تو نیامده فرا مى به سون دروغ گوش

گویناد: اگار  كنناد. ماى دهند و كلمات را  س از ]استقرار[ در جایگاهشان تحریف مى گوش فرا مى

[  [ به شاما داده شاد، آن را بگیریاد و اگار آن باه شاما داده نشاد، ]از غیار آن این ]ح م تحریف شده

اش را خواسااته باشااد، هرگااز در براباار خداونااد بااراى او  هاار كااس خداونااد گمراهااىدورى كنیااد و 

اختیارى ندارى. اینان كسانى هستند كه خداوند نوواسته است دلهایشان را  اه دارد. آنان در دنیاا 

 .«[ دارند [ و در آخرت عذابى بزر  ]در  یش رسوایى ]و خوارى
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شد،  نجااه وساقناتوان که او را فردی از گروة نیرومند بک
(1)

خونبهاا  رداختاه شاود و  

در برابر هر کشته از گروة قوی که او را کسی از گروة مغلوب بکشد، صاد وساق باه 

بااه مدینااه ایاان روش ادامااه داشاات، ساااس  رسااول خاادا عنااوان دیااه داده شااود. تااا آماادن

هاا  یاام  فردی از گروة ضعیف، یک نفر از گاروة قاوی را کشات. زورمنادان بارای آن

ادند که صد وسق خونبهای ما را بفرستید. ضعفا گفتند: چنین چیزی کجای جهاان فرست

مرسوم بوده است که دو طایفه دارای دیان مشاترا و نساب مشاترا باشاند و در یاک 

سرزمین باهم زندگی کنند، ولی دیة یکی نصف دیاة دیگاری باشاد؟ ماا  ایش از ایان از 

، اماا اکناون کاه محماد باه مدیناه آماده دادیم ترس جور و ستم شما آنگونه به شما دیه می

هااا  اساات، دیگاار بااه آن  یمااان بالمانااه راضاای نیسااتیم. نزدیااک بااود آتااش جنااگ بااین آن

ور شود.  س به حکمیت رسول هللا راضی شدند، اما زورمنادان دسات باه دسیساة  شعله

ی آن ور رسااول خاادا گساایل داشااتند تااا از رأای از منافقااان را حضاا  نهااانی زدنااد و عااده

ها حکم کند به حکمیت او راضی شوند و  ار آگاه شوند ]که اگر  یامبر به نفع آنبزرگو

آیاااااااة  هاااااااا نباااااااود حکمیااااااات او را ناذیرناااااااد[  اااااااس خااااااادا  اگااااااار باااااااه نفاااااااع آن

﴿    

   

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

روایت کرده اند: مردی یهودی  بن عازب  احمد، مسلم و دیگران از براء -428

اش را سیاه کرده و شالقش زده بودند، از نزدیک رسول  را که با خاکة زغال چهره

ها را نزد خود خواست و گفت: حد زنا در کتاب  دادند. رسول هللا آن عبور می خدا 

به  ها را خواست و گفت: تو را شما چنین است، گفتند: آری،  س یکی از علمای آن

دهم آیا شما حد زنا را در  فرستاده است قسم می خدای که تورات را برای موسی 

دادی برایت بیان  کتاب خود اینچنین آموخته اید، گفت: نه، به خدا اگر مرا قسم نمی

کردیم، حد زنا در کتاب ما سنگسار است، اما زمانی رسید که این عمل در بین  نمی

شد سنگسارش  اشراف مرتکب این عمل می اشراف ما زیاد شد، اگر یکی از

داد او را سنگسار  کردیم و اگر شوصی ناتوان و مستمند این عمل را انجام می نمی

کردیم، بنابراین دانشمندان خود را دعوت نمودیم که قانونی سبکتر از قانون  می

سنگسار وضع نماییم تا بر ثروتمندان و فرومایگان یکسان و عادالنه تطبیق شود، 

                                           
 کیلو گرم. 582معادل بار شتر معاد  -1

از ابن  52770و طبرانی  7176، ابوداود 046/  5شواهد و طرقش حسن صحیح است، احمد  با -2

/  5، احماد 7195عباس روایت کرده اند، در این اسناد عبدالرحمن بن زناد قاوی نیسات. اباوداود 

از وجااه دیگاار روایاات کاارده انااد، اسااناد آن در متابعااات حساان  55979و طبراناای  59/  8نسااائی 

روایت کرده اند اسناد آن هام  1217و ابن حبان  4494دیگر هم آمده که ابوداود است. و از وجه 

باه تواریج محقاق  0612و  0648و تفسیر ابن کثیر  758حسن است در متابعات. به احکام قرآن 

 نگاه کنید.
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اس به اتفاق هم قانونی را تصویب کردیم که بر مبنای آن، صورت مرتکبین این س

ها شالق زده شود. نبی کریم گفت:  عمل با خاکة زغال سیاه شود و به بدن آن

 روردگارا! من اولین کسی هستم که فرمانت را زنده کردم، بعد از این که یهود 

جرم را سنگسار کردند. بنابراین، فرمان تو را از بین برده بودند.  س دستور داد م

   ﴿خدا آیة 

    
   
   

     
    
   
    

    
    

  ﴾  .یهود را نازل کرد

زدن فتوی داد باذیرید  کردن صورت و شالق گفت: به نزد محمد بروید اگر به سیاه می

  ﴿د.  س خدای بزر  و اگر به سنگسار فتوی داد ناذیری

    
   

﴾ را نازل کرد
(1)

. 

روایت کرده است: مردی از  خود از جابر بن عبدهللا  ا: حمیدی در مسند -429

اهل فدا مرتکاب زناا شاد، اهال فادا بارای گروهای از اهاالی مدیناه ناماه نوشاتند کاه 

م ایاان حادثااه را از محمااد بارسااید اگاار فتااوا داد شااالق زده شااود باذیریااد و اگاار بااه حکاا

ها حکم عمل زنا را از  یامبر سؤال کردند.  یامبر همانناد  سنگسار فتوا داد ناذیرید، آن

هااا را سااوگند داد کااه حکاام زنااا در تااورات  آنچااه کااه در حاادیث قباال گذشاات داناااترین آن

 ﴿سنگساااااار کردناااااد.  اااااس خااااادا چیسااااات. سااااااس دساااااتور داد مجااااارم را 

  ﴾  را نااااااااااااازل

کرد
(2)

. 

                                           
 8، بیهقی 0118، ابن ماجه 086/  4، احمد 4448و  4447، ابوداود 5722صحیح است، مسلم،  -1

بااه توااریج  401 مساایرزاد الراء باان عااازب روایاات کاارده انااد. بااه از باا 50279بااری و ط 046/ 

 محقق نگاه کنید.

از جاابر روایات کارده اناد، در ایان اساناد مجالاد بان ساعید قاوی  0708، ابن ماجاه 4410ابوداود  -2

باه  814 «فاتح القادیر»باه  –انشااء هللا  –رساد  نیست، اما حدیث شواهد دارد کاه بدرجاه حسان می

 وریج محقق نگاه کنید.ت
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به همین معنی روایت کرده از حدیث ابوهریره  «دالئل»بیهقی در  -452
(1)

. 

  ﴿: 12 – 49اسباب نزول آیة 

     
  

    
      

    
    

    
   

 ﴾. 
عبدهللا بن روایت کرده است: کعب بن اسید،  بابن اسحاق از ابن عباس  -455

صوریا و شاش بن قیس به یکدیگر گفتند: باهم نزد محمد برویم شاید بتوانیم فکر او را 

نسبت به دینش  ریشان کنیم.  س به حضور ایشان آمدند و گفتند: ای محمد، تو خود 

دانی که ما دانشمندان، اشراف و بزرگان یهود هستیم، اگر ما از تو  یروی  می بهتر

کنند، حال بین  ان از ما  یروی نموده با تصمیم و عزم ما موالفت نمیکنیم، تمام یهودی

آوریم،  ها را برای داوری نزدت می ای از قوم ما دعوا و اختالف است، آن ما و عده

آوریم.  یامبر از این  ها حکم کن و آنگاه ما به تو ایمان می تو به نفع ما و به زیان آن

  ﴿ ها کار ابا ورزید و خدا در بارة آن

     
  

    
      

    
    

    
   

   
    

     

 ﴾  نازل کردرا
(2)

. 

                                           
از ابااوهریره روایاات کاارده انااد، در اسااناد آن راویاای مجهااول  047/  8و بیهقاای  55906طبااری  -1

 است.

ن ابومحمد مجهول است. چنانچاه از ابن اسحاق روایت کرده در این اسناد محمد ب 50516طبری  -2

  د.مراجعه کنی 816آمده  س اسناد ضعیف است. به فتح القدیر  «تقریب»در 

[ كه در میان آنان به آنچه خداوناد ناازل كارده اسات ح ام كان و از  و ]فرمان دادیم»: ترجمه آیا 

[ آنان  یروى م ن و از آنان بر حذر باش كاه مباادا تاو را از برخاى از آنچاه  هاى ]نفسانى خواسته

اونااد [ گاارایش دهنااد، اگاار روى برتابنااد، باادان كااه خد خداونااد بااه تااو نااازل كاارده اساات ]بااه باطاال
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   ﴿: 15اسباب نزول آیة 

   
  
   
    

    
      

 ﴾1. 
ابن اساحاق، ابان جریار، ابان ابوحااتم و بیهقای از عبااده بان ]ولیاد بان عبااده  -450

بن[
(2)

جنگیدناد،  می باا رساول هللا  صامت روایت کرده اناد: هنگاامی کاه بنای قینقااع 

هااا دساات برنداشاات و در   یمااان بااود[ از آن هااا هم عباادهللا باان ا باای باان ساالول ]کااه بااا آن

کاه  –کنارشان ایستاد، در حالی که عباده بن صامت از قبیلاة بنای عاوف ]بان[ خازرج 

د به حضور رساول خادا آما – یمان بود  او نیز مانند عبدهللا بن ابی بن سلول با یهود هم

 یمانی   یمان من خدا، رسول خدا و مؤمنان هستند و از دوستی و هم و ابهار داشت هم

  ﴿گویااااد. آیااااة  جااااویم. عباااااده می بااااا یهااااود بااااراءت می

    
  

﴾... در بارة او و عبدهللا بن ابی نازل شده است
(3)

. 

   ﴿: 11اسباب نزول آیة 

  
   

  
   

﴾4. 

                                                                                                             
[ برخااى از گناهانشااان عااذاب كنااد. و بااى گمااان بساایارى از مااردم  خواهااد آنااان را بااه ]ساازاى مااى

خواهند؟ و براى گروهى كه یقین دارند، چه كسى در  آیا ح م ]روزگار[ جاهلیّت را مى. نافرمانند

 .«داورى بهتر از خداوند است

یرید. آنان دوستان ی دیگرناد و هار [ مگ اى مؤمنان، یهود و نصارى را دوستان ]خویش»ترجمه:  -1

كااس از شااما آنااان را دوساات گیاارد، بااه راسااتى كااه خااود از آنااان اساات. بااى گمااان خداونااد گااروه 

 .«كند ستم اران را هدایت نمى

 شود. های مورج اضافه شد بدین ترتیب روش بیان درست می از کتاب -2

ن ولیااد بااه قساام مرساال روایاات از عباااده باا 577و  576/  7 «دالئاال»و بیهقاای در  5064طبااری  -3

 کرده اند. در این اسناد اساحاق  ادر محماد بان اساحاق قاوی نیسات، اماا ایان حادیث شاواهد مرسال

 به توریج محقق نگاه کنید. 709 «احکام القرآن»سازد. به  دارد که او را قوی می

ر  اااى جااز ایاان نیساات كااه ولااّى شااما، خداونااد و رسااولش و مؤمنااانى هسااتند كااه نماااز باا»ترجمااه:  -4

 .« ردازند دارند و آنان در اوج فروتنى، زكات مى مى
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بااه ساندی کااه راویاان آن مجهولنااد از عماار باان  «معجاام اوساط»طبرانای در  -457

مشاغول ادای نمااز نافلاه باود کاه گادایی حضاورش  : علای روایت کرده اسات یاسر 

ایساااتاد، شااایر خااادا انگشاااتر خاااود را از انگشااات بیااارون کااارد و باااه او داد.  اااس آیاااة 

﴿   

﴾... :نازل گردید. این حدیث دارای شاهد است 

یاات کاارده روا بعباادالرزاق از عباادالوهاب از  اادرش مجاهااد از اباان عباااس  -454

   ﴿اساااااااااااااااااااااات: آیااااااااااااااااااااااة 

﴾...  در بارة علی .نازل شده است 

 ابن مردویه از وجه دیگر از ابن عباس مثل این روایت کرده است. -451

 مانند این روایت را نقل کرده است. و از علی  -456

و ابن جریر از مجاهد روایت کرده است -457
(1)

. 

 بن کهیل نیز همانند این را روایت کرده است. بوحاتم از سلمهو ابن ا -458

 کنند. این احادیث شواهدی هستند که یکدیگر را تقویت می

  ﴿: 65 – 17اسباب نزول آیة 

    
   

    
   

   
    

 ﴾. 
روایت کرده اند: رفاعه بن زید بن  بابوشیخ و ابن حبان از ابن عباس  -459

کردند و  تابوت و سوید بن حارث از روی نفاق و دورویی تظاهر به اسالم می

 ﴿ها دوستی داشت.  س خدا  ن با آنشوصی از مسلمانا

    
   

    
    

   
    

    
   

    
     

    

                                           
 .089، ص 6تفسیر طبری، همان منبع، ج  -1
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 ﴾  نازل کردرا
(1)

. و به این روایت آمده است: 

عمرو نیز گروهی از یهود که ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابونافع و عازر بن 

شان بودند، به حضور رسول هللا آمدند و  رسیدند که به کدام یک از  یامبران  بین

  ﴿ یشین ایمان دارد؟ سرور کائنات 

    
   

  
   

    
    

                                           
باه خااطر جهالات محماد بان  از ابن عبااس روایات کارده اساناد آن ضاعیف اسات، 50005طبری  -1

 به توریج محقق.  445 «زاد المسیر»ابومحمد 

[ از  بااه ریشااوند و بااازى گرفتنااد ]بااا این ااه اى مؤمنااان، آنااان را كااه دینتااان را»: ترجمههه آیهها 

[ مگیریاد. و اگار  اند و ]نیز دیگر[ كافران را دوست ]خاویش اند كه  یش از شما كتاب یافته كسانى

خوانیاد، آن را باه ریشاوند و بازیچاه  و چون به نماز فرا مى. ایمان دارید، از خداوند  روا بدارید 

بگاو: اى اهال كتااب، آیاا جاز . ورزناد تند كاه خارد نماىگیرند. این از آن اسات كاه آناان قاومى هسا

گیرید كه به خداوند و آنچه به ما فرو فرستاده شده و آنچه  ایش از ایان  [ از ما عیب مى ]براى این

بگاو: آیاا باه شاما از . [ بیشترتان نافرمانید ایم و ]جز براى آن ه فرو فرستاده شده است ایمان آورده

[ كسانى كه خداوناد آناان  [ بد سرانجامتر است، خبر دهم؟ ]جزاى ]همكسى كه در نزد خدا از این 

[ بوزینگان و خوكان  را از رحمت خویش به دور داشته و بر آنان خشم گرفته و آنان را ]همچون

و . ترنااد تار و از راه راسات گماراه [ طاااغوت را  رساتیده، ایناان باد جایگاااه قارار داده و ]كساى كاه

اناد.  ایم، حال آن ه با كفر در آماده و باا آن بیارون رفتاه گویند: ایمان آورده چون ]به نزد[ شما آیند،

 .«داشتند، داناتر است و خداوند به آنچه نهان مى



   

 011 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

     

   ﴾  :بقره(

بگویید: به خدا و آنچه كه به ما فرو فرستاده شده و آنچه كه به ابراهیم و »( 576

فرو فرستاده شده و آنچه كه به موسى  اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب

و عیسى داده شده و ]نیز[ آنچه كه به ]دیگر[  یامبران از سوى  روردگارشان داده 

گذاریم. و فرمانبردار او  ایم. بین هیچ كس از آنان تفاوتى نمى شده است، ایمان آورده

ا نبوت ه نام برد، آن کریم از عیسی نبی را تالوت کرد. چون  «)خداوند( هستیم

عیسی بن مریم را انکار کردند، و گفتند: ما هرگز به عیسی و کسی که نبوت او را 

  ﴿آوریم.  س خدا آیة  باذیرد ایمان نمی

   ...﴾ 
را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 64اسباب نزول آیة 

     
   

    
   

    
     
    

  
  

    
   

    
     

    

﴾2. 

                                           
اباان اسااحاق از محمااد باان ابومحمااد از سااعید و یااا عکرمااه از اباان  50004ضااعیف اساات، طبااری  -1

هااول اساات، چنانچااه در عباااس نقاال کاارده اساات. ماادار ایاان باار محمااد باان ابومحمااد اساات و او مج

از  027/  0 «الوساایط»و  425اساات. واحاادی در اسااباب ناازول « میاازان االعتاادال»و « تقریااب»

 به توریج محقق نگاه کنید. 718 «کشاف»اس بدون سند روایت کرده است. به ابن عب

فتناد [ آنچاه گ یهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به ]سزاى»ترجمه:  -2

از رحمت خداوند به دور داشته شادند. بل اه دو دسات او گشااده اسات هار گوناه كاه بوواهاد انفااق 

[  [  روردگارت به سوى تو فارو فرساتاده شاده اسات، ]در حاقّ  كند و به راستى آنچه از ]جانب مى

امات بسیارى از آنان، سركشى و كفر را خواهد افزود. و در بین آنان دشمنى و كینه را تاا روز قی

نشااند، و در زماین در  ایم، هر گاه كه آتشى براى جنگ برافروزناد، خداوناد آن را فارو ماى اف نده

 .«دارد كوشند. و خداوند فسادكاران را دوست نمى فساد مى
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روایاات کارده اسات: شوصاای از یهاود باه نااام  با: طبرانای از ابان عبااس  -402

نباااش باان قاایس بااه  یااامبر گفاات:  ررودگااار تااو بویاال اساات و مااال خااود را بااه کساای 

   ﴿دهاااد. خااادا آیاااة  نمی

 ...﴾ را نازل کرد
(1)

. 

روایااات کااارده اسااات: ایااان آیاااه  ب ابوشااایخ از وجاااه دیگااار از ابااان عبااااس -405

﴿    

﴾ ة فنحاص رئیس یهود بنی قینقاع نازل گردیده است.ردر با 

   ﴿: 67اسباب نزول آیة 

     
      
    

     
    

 ﴾2. 
فرمود: ایزد تعالی مرا به  ابوشیخ از حسن روایت کرده است: رسول خدا  -400

دانسااتم  دیاادم، زیاارا می رسااالت مبعااوث کاارد و ماان در خااود توانااایی ایاان کااار را نمی

ننااد.  ااس خاادای تعااالی بااه ماان وحاای کاارد یااا  یااام او را بااه مااردم ک مشاارکان تکااذیبم می

 ﴿آیة  برسانم و یا ناگزیر مورد خشم و عذاب الهی قرار گیرم. همین بود که خدا 
    

   ﴾... .را نازل کرد 

 ﴿نگااااااامی کااااااه اباااااان ابوحاااااااتم از مجاهااااااد روایاااااات کاااااارده اساااااات: ه -407
    

   ﴾  نااازل شااد.  یااامبر

  گفت: خدایا چگونه فرمان تو را انجام دهم، در حالی که من یکه و تنها هستم و همه

   ﴿شااااااوند.  ااااااس  برعلیااااااه ماااااان همدساااااات می

  ﴾ نازل شد
(3)

. 

                                           
روایت کرده اسناد آن ضعیف است، به خاطر جهالت محمد بن ابومحمد. هیثمای  50497طبرانی  -1

 قه هستند.های آن ث گوید: راوی می 57/  7

[  روردگاارت باه ساوى تاو فارو فرساتاده شاده  اى رسول، برسان آنچه را كه از ]جاناب»ترجمه:  -2

اى. و خداونااد تااو را از ]شااّر[ مااردم حفااظ  اساات و اگاار ]ایاان كااار را[ ن نااى، رسااالتش را نرسااانده

 .«كند كند. خداوند گروه كافران را هدایت نمى مى

مجاهد روایات کارده، ایان مثال ساابقش ضاعیف اسات، باا ایان از  50071جداً منکر است، طبری  -3

 وصف آیه مدنی و قصه باهراً مکی است.
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روایاات کاارده انااد: نباای کااریم تااا ناازول ایاان آیااه  لحاااکم و ترمااذی از عایشااه  -404

﴿   ﴾  بااااااااا

یاه  یاامبر سارش را از شاد.  اس از نازول ایان آ  اسابانی می نگهبانان مسلح حراسات و

خاناااه بیااارون کااارد و باااه  اسااابانان گفااات: شاااما بازگردیاااد کاااه خااادا خاااودش مااارا نگااااه 

اردد می
(1)

. 

در بساتر  این حدیث دال بار ایان اسات کاه ایان آیاه در شاب و هنگاامی کاه  یاامبر 

 بوده نازل شده است.

روایات کارده اسات: عبااس عماوی  یاامبر در  طبرانای از ابوساعید خادری  -401

  ﴿گاروة نگهباناان  یااامبر باود، هنگاامی کااه 

 ﴾ را گفتنازل گردید  اسبانی را ت
(2)

. 

ا: همچنااان از عصاامه باان مالااک خطماای روایاات کاارده اساات: مااا همااواره  -406

 ﴿کااااااااردیم. تااااااااا ایاااااااان کااااااااه  ها از  یااااااااامبر باساااااااابانی می شااااااااب

  ﴾  نااازل شااد.  یااامبر دسااتو

داد این کار را ترا کنیم
(3)

. 

اسات: زماانی روایت کارده  خود از ابوهریره  «صحیح»ا: ابن حبان در  -407

رساایدیم، بزرگتاارین و  رفاات اگاار موقااع صاابح بااه جااایی می کااه رسااول هللا بااه ساافر می

آماد.  کردیم و او در  ای آن درخت فارود می دارترین درخت را برایش انتواب می سایه

روزی در زیر درختی نشست و شمشیر خود را بر شاخة آن آویزان کرد. ناگاه مردی 

دهاد؟  ای محماد چاه کسای تارا از چناگ مان نجاات میآمد و شمشیر را گرفت و گفت: 

کند، شمشیر را بگذار، آن مرد شمشایر   یامبر گفت: ایزد تعالی مرا از شر تو حفظ می

  ﴿  را انااااااداخت.  ااااااس خاااااادا 

﴾ .را نازل کرد 

                                           
از عبدهللا بان شاقیق از عایشاه روایات کارده اناد،  50079، طبری 757/  0، حاکم 7246ترمذی  -1

ا او اسناد آن قوی نیست، به خاطر حارث بن عبید. حاکم این حدیث را صحیح گفته و ذهبای هام با

ای آن را از جریاری باه قسام مرسال  این حدیث غریب است، عاده»گوید:  ق است. ترمذی میمواف

از ابان علیاه از جریاری از عبادهللا  50077طباری  «رده اند که در آن عایشه ذکار نشادهروایت ک

تر اسات. ابان حجار در  ز موصاول قاویبن شقیق به قسام مرسال روایات کارده اسات، اساناد ایان ا

ایان  «بودن آن اخاتالف دارناد موصول مرسالاسناد آن حسن است و در »د: گوی می «فتح الباری»

از سعید بن جبیر روایت کارده.  اس حادیث موصاول  50076حدیث دارای شاهد است که طبری 

 به توریج محقق نگاه کنید. 854 «تفسیر بغوی»شود. به  ل قوی میبا این حدیث مرس

روایاات کاارده اساات.  7174 «عجاام اوسااطم»و  854 «معجاام صااغیر»ضااعیف اساات، طبراناای در  -2

باه ابان  «در این اسناد عطیة عوفی ضعیف است»گفته است:  57/  7 «مجمع الزوائد»هیثمی در 

 به توریج محقق نگاه کنید. 0728کثیر 

 179و  178/  0ذکر کرده است، ابن کثیار  57/  7 «مجمع الزوائد»طبرانی نیافتم. هیثمی در به  -3

 یق طبرانی نسبت داده در این اسناد فضل بن موتار متروا است.به ابن مردویه از طر
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انی ا: ابن ابوحاتم و ابن مردویه از جابر بان عبادهللا روایات کارده اناد: زما -408

رسول هللا غزوة بنی انمار را به  ایان رسااند. باه ذات الرقااع آماد. هنگاامی کاه بار  که

سر چاهی نشسته و  اهای خود را دراز کرده باود، وارث از قبیلاة بنای نجاار داوطلاب 

گااویم:  رساانی، گفاات: بااه او می شااد. رفقااایش گفتناد: چگونااه او را بااه قتاال می قتال او 

کشاام،  ااس بااه ناازد  تاای شمشاایرش را بااه ماان داد او را میشمشاایرت را بااه ماان بااده، وق

رسااول خاادا آمااد و گفاات: ای محمااد، شمشاایرت را بااه ماان بااده، تااا آن را ببااویم،  یااامبر 

ات ماانع ایجااد  شمشیر را به او داد. دست او لرزید.  یامبر گفت: خدا بین تو و خواسته

  ﴿کاااااااااااااارد.  ااااااااااااااس آیااااااااااااااة 

﴾... نازل شد
(1)

. 

 حدیث غریب دیگری به سبب نزول این آیه آمده که آن را:

روایات کارده اناد: از رساول هللا  با: ابن مردویه و طبرانی از ابن عباس  -409

شد. ابوطالب هارروز چناد نفار از افاراد بنای  به وسیلة  اسبانان حراست و نگهبانی می

 ﴿فرساااتاد، تاااا آن کاااه آیاااة  هاشااام را باااا  یاااامبر جهااات محافظااات می

  ﴾  ناااااازل شاااااد. ابوطالاااااب

خواست بازهم نگهبان باه نازد رساول هللا بفرساتد.  یاامبر گفات: ای عماو، خادا مارا از 

 کند. ها و جن حفظ می شر انسان

 به این معنی نقل کرده است. ابن مردویه از جابر بن عبدهللا  -472

 و باهراً خالف آن است.کند که آیه مکی باشد  این روایت اقتضا می

  ﴿: 68اسباب نزول آیة 

    
   

    
    

    
    

      

 ﴾2. 
روایت کرده اند: رافاع، اساالم  با: ابن جریر و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -475

آمدنااد و گفتنااد: ای محمااد! آیااا  باان مشااکم و مالااک باان صاایف بااه حضااور رسااول هللا 

                                           
اسناد این ضعیف اسات کاه در آن موسای بان عبیادة ربازی ضاعیف متاروا اسات. باه تفسایر ابان  -1

 به توریج محقق نگاه کنید. 0750کثیر 

[ تاورات و انجیال و  بگو: اى اهل كتااب، بار آییناى درسات نیساتید مگار وقتاى كاه ]ح ام»ترجمه:  -2

[  روردگارتان به ساوى شاما فارو فرساتاده شاده اسات، بار  اا داریاد و البتاه  آنچه را كه از ]جانب

[ بساایارى از آنااان  [  روردگااارت بااه سااوى تااو فاارو فرسااتاده شااده اساات ]در حااقّ  آنچااه از ]جانااب

 .«سركشى و كفر را خواهد افزود.  س بر گروه كافران اندوه موور
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ه تاورات ایماان داری؟ گفات: گویی که  یارو دیان اباراهیم و از ملات او هساتی و با نمی

آری، ولای شااما چیزهاای تااازه در آن وارد کارده ایااد و حقاایقی را کااه در تااورات درج 

و بیان آن مأمور بودیاد کتماان نماوده ایاد. گفتناد: باه  است، انکار و آنچه را که به تبلی 

کنیم، از ایان رو در راة راسات و حاق قارار داریام.  اس  آنچه در دست ماست عمل می

   ﴿آیاااااااااااااااة  خااااااااااااااادا 

  ﴾... .را نازل کرد 

  ﴿: 87 – 80اسباب نزول آیة 

   
  

   
   
   
     

   
   

 ﴾. 
َسیَّب و ابوبکر بن عبدالرحمن و عروه بن زبیر  -470  ابن ابوحاتم از سعید بن م 

به حضور  ای عمرو بن امیة ضمری را با نامه روایت کرده است: رسول هللا 

نجاشی فرستاد. نجاشی نامه را خواند، جعفر بن ابوطالب را با مهاجرین خواست، 

دنبال رهبانان و روحانیون مسیحی نیز فرستاد و به جعفر بن ابوطالب دستور داد 

ها به قرآن  سورة مریم را تالوت کرد. آن ان چند آیه از قرآن بوواند، جعفر یشبرا

دگانشان روایت گشت. این کالم عزیز گرویدند و سیالب اشک از دی

﴿   
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﴾1، ان نازل شد.در باره ش 

بَیر روایت کرده است: نجاشی سی نفر از بزرگان  -477 ابن ابوحاتم از سعید بن ج 

هاا قاراءت کارد.  را بارای آن «یاس»سورة  دربار خویش را نزد  یامبر فرستاد و او 

ها این آیه نازل شد ها اشکبار گردید.  س در بارة آن با شنیدن قرآن چشمان آن
(2)

. 

 ﴿روایاات کاارده اساات: آیااة  ب باان زبیاار نسااائی از عباادهللا -474

    
   

  ﴾  در بااااارة نجاشاااای و یاااااران او

نازل شده است
(3)

. 

طبرانی از ابن عباس به این معنی اما مفصلتر روایت کرده است -471
(4)

. 

  ﴿: 87اسباب نزول آیة 

    
     

      

 ﴾5. 
روایاات کاارده انااد: مااردی بااه حضااور  بترمااذی و دیگااران از اباان عباااس  -474

خاورم میال مان باه زناان  میآمد و گفت: ای رسول خادا! هروقات گوشات  رسول هللا 

کند به همین خاطر خوردن گوشت را بر خود  شود و شهوت بر من غلبه می زیادتر می

                                           
یاابى و مهرباانترین آناان را در  ر حّق مؤمنان یهود و مشركان ماىترین مردم را د دشمن»ترجمه:  -1

[ آنااان  یااابى كااه گفتنااد: مااا مساایحى هسااتیم. ایاان از آن اساات كااه از ]میااان حااّق مؤمنااان كسااانى مااى

و چاون آنچاه را كاه باه . ورزناد [ كه آناان كبار نماى دانشمندان و راهبان هستند و ]نیز از آن روى

[ بینى كه به سبب آنچه  شده است، بشنوند، چشمهایشان ]را چنان سوى رسول ]خدا[ فرو فرستاده

ایام،  اس ماا را در  گویناد:  روردگاارا، ایماان آورده شاود. ماى اناد، اشاك ریازان ماى از حّق شاناخته

 .«زمره گواهان بنویس
 از طریق محمد بن اسحاق از محمد بان ابومحماد روایات 50087یف است، طبری عاسناد این ض -2

 به توریج محقق نگاه کنید. 411 «زاد المسیر»ن محمد مجهول است. به کرده و ای

از عباادهللا باان  50772و طبااری  «کشااف» 0718و باازار  568 «تفساایر»حساان اساات، نسااائی در  -3

/  9 «مجمع الزوائاد»های آن ثقه هستند. هیثمی در  اویزبیر روایت کرده اند، اسناد آن حسن و ر

ن محماد بان عثماان کاه ثقاه راویای صاحیح هساتند، بادو –بازار  یعنی –های  گوید: راوی می 459

 به توریج محقق نگاه کنید. 881 «فتح القدیر»است. به 

های آن ثقه هساتند، اماا باین  از علی بن ابوطلحه از ابن عباس روایت کرده راوی 50702طبری  -4

مجماوع قاوی  ابن عباس و ابن ابوطلحه ارسال است این حدیث دارای شواهد مرسال اسات کاه باه

 شوند. می

اى مؤمنان، لذائذ چیزهایى را كه خداوند براى شما حالل نموده اسات حارام مشامارید و »ترجمه:  -5

 .«دارد از حّد مگذرید. بى گمان خداوند از حّد گذرندگان را دوست نمى
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  ﴿حاااارام کااااردم.  ااااس خاااادا آیااااة 

    

   ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

روایات کارده اسات: گروهای از  بعباس  ابن جریر از طریق عوفی از ابن -477

اصحاب از جمله عثمان بن مظعاون معاشارت باا زناان و خاوردن گوشات را بار خاود 

حرام کردند و کارد تیاز تهیاه کردناد کاه آلات تناسالی خاود را قطاع کنناد، تاا احساساات 

 ها دور گردد و با آرامش خیال به عبادت باردازند.  س آیه نازل شد. شهوانی از آن

و همچنین از عکرمه به قسام مرسال، اباو قالباه، مجاهاد، ابومالاک، نوعای،  -478

 س دِّی و دیگران به این معنی روایت کرده است.

 ها به شمول ابن مظعون و علی بن ابوطالب ده نفر بودند. گوید: آن سدی می -479

گوید: ابن مظعون، علی بن ابوطالب، ابن مسعود، مقداد بن اسود  عکرمه می -442

 الم موالی ابو حذیفه از آن جمله اند.و س

ها هستند و در روایت مجاهد: ابن مظعون و عبدهللا بن عمرو در میان آن -445
(2)

. 

خاود از طریاق سادیی صاغیر از کلبای از ابوصاالح  «تاریخ»ابن عساکر در  -440

از ابن عباس روایت کرده است: این آیه در بارة گروهی از اصحاب از جمله ابوبکر، 

 ، علی، ابن مسعود، عثمان بن مظعون، مقداد بن اسود و سالم موالی ابوحذیفاه عمر

هاا بااهم توافاق کردناد کاه خاود را اختاه نمایناد، از معاشارت باا  ناازل گردیاده اسات. آن

هاا  زنان اجتناب کنند، گوشت و غذای چرب نوورند، لباس خشان باوشاند، از خوردنی

مانادن و مانناد راهباان جهات عباادت در روی  استفاده نکنند، باه جاز انادکی بارای زنده

زمین سیر و سیاحت نمایند. بنابراین، این آیه نازل شد
(3)

. 

                                           
از ابان عبااس روایات کارده  452و واحادی  572/  1، ابان عادی 50714، طبری 7214ترمذی  -1

گویاد:  آماده. ترماذی می «تقریب»چنانچه در  ر این اسناد عثمان بن سعد کاتب ضعیف است،اند د

ابان عادی ایان حادیث را باه  «ن را به قسم مرسال روایات کارده انادای ای حسن غریب است، عده»

 به توریج محقق نگاه کنید. 889 «فتح القدیر»داند. به  مان کاتب دارای علت میسبب ضعف عث

روایت کرده، در این اسناد بین علی بن ابوطلحه و ابن عباس ارساال  50712ری حسن است، طب -2

از ابن عباس روایت کرده در این اسناد عطیة عوفی واهی است و  50715است و از وجه دیگر 

از سااادی و طباااری  50749از قتااااده و طباااری  50748از عکرماااه و طباااری  50745طباااری 

در  قالبه به قسم مرسال روایات کارده اسات. واحادیاز ابو 50741از ابومالک و طبری  50742

گویند روایت کرده. این حدیث باه کلماات متقاارب باه  ین میرسبه عبارت مف 455 «اسباب نزول»

شوند،  اس حادیث قاوی  همین معنی روایت شده این رویات مرسل و موصول به مجموع قوی می

، 5848، اباان ماجااه 18/  6، نسااائی 5287، ترمااذی 5420مساالم  1274و  1277اساات. بواااری 

از  97/  8و بیهقاای  0077، بغااوی 4207، اباان حبااان 577/  0، دارماای 587و  571/  5احمااد 

سعد بن ابی وقاص به قسم صحیح بدون نزول آیه روایت کرده اند: رسول خدا عثمان بن مظعون 

خود را خصای  داد ما ها منع کرد، اگر به او اجازه می را از ترا تشکیل خانواده و بریدن از زن

 به توریج محقق نگاه کنید. 462 «زاد المسیر»کردیم به  می

 اسناد آن جداً ضعیف است، بابت سدی و کلبی که هردو متروکند و ابوصالح ضعیف است. -3
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ابن ابوحاتم از زید بن اسلم روایات کارده اسات: شوصای از خاانوادة عبادهللا  -447

مهمان او شد. خود او نزد  یامبر رفته بود. چون به خاناه برگشات متوجاه  بن رواحه 

تظر اوست و هنوز غذا نوورده. به همسر خود گفت: به خاطر من باه شد که مهمان من

مهمانم غذا ندادی، این غذا بر من حرام است. همسرش گفت: این غذا بر من نیز حرام 

این وضعیت را مشاهده کرد دسات  باشد. مهمان نیز غذا را تحریم کرد. چون عبدهللا 

ساااس بااه ناازد رسااول هللا آمااد و بااه سااوی غااذا دراز نمااود و گفاات: بساام هللا بووریااد، 

 ﴿موضااااااااااوع را گفاااااااااات.  ااااااااااس خاااااااااادای باااااااااازر  

    

    ﴾  را

 نازل کرد.

  ﴿: 97 – 92اسباب نزول آیة 

   
  
    
  

  ﴾. 
به مدینه آمد مردم  روایت کرده است: رسول هللا  احمد از ابوهریره  -444

زدند، در این باره از نبی کریم سؤال کردند. بنابراین  نوشیدند و قمار می شراب می

﴿   

...﴾  :( نازل شد. مردم گفتند: ایزد 059)بقره

تعالی شراب و قمار را تحریم نکرده بلکه گناة بزر  خوانده است. آنان مثل همیشه 

نوشیدند. تا آن که روزی یکی از مهاجرین هنگام نماز شام امامت یارانش  شراب می

اشتباه کرد. بنابراین آیة  دار شد و موقع نمازخواندن را عهده

﴿    

   
    

﴾  :اى مؤمنان، در حالى كه مست باشید به نماز »( 47)نساء

ر از آن نازل شد. ساس آیة شدیدت «گویید نزدیك نشوید تا آن ه بدانید چه مى

﴿   
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 ﴾1، نوشیدند،  هایی که شراب می نازل شد. آن

ای رسول خدا!  ها گفتند: گفتند:  روردگارا، از شراب دست برداشتیم. بعد مسلمان

مار و شراب اشتغال داشتند در راة خدا شهید شدند تعدادی برخی از مسلمانان که به ق

زشت دانسته و  هم در بستر مر  جان ساردند، حاال که ایزد تعالی شراب و قمار را

 ﴿کردار شیطانی خوانده است ]تکلیف آنان چیست[  س خدای بزر  آیة 

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

روایت کرده اند: دو قبیلاه از انصاار شاراب  بهقی از ابن عباس نسائی و بی -441

گرفتند. وقتی که به حال  شدند، گریبان یکدیگر را می نوشیدند و زمانی که مست می می

هااا متوجااه آثااار زخاام و خراشاایدگی در روی، ساار و  گشااتند، برخاای از آن عااادی برمی

ال را به سار مان آورد، و در گفت: برادرم )فالنی( این ب شد و با خود می ریش خود می

ای وجااود  هایشااان هاایچ کینااه زیسااتند و در دل حااالی کااه  اایش از آن برادرانااه باااهم می

گفت: به خدا اگر نسبت به من مشافق و مهرباان باود ایان کاار را باا  نداشت، با خود می

هایشاان جاایگزین مهار و دوساتی  کرد و باه ایان ترتیاب، کیناه و دشامنی در دل من نمی

  ﴿ ااس خاادای متعااال آیااة شااد.  می

   

﴾... ای از  هاا ناازل کارد.  اس عاده را در بارة آن

های سوتگیر گفتند: اگر شاراب  لیاد و نوشایدنش گنااه باشاد، حکام فاالن کاه شاراب  آدم

هاا آیاة  ربان در  اساخ آننوشیده بود و در جنگ احد به شهادت رسید چیست؟ خدای مه

﴿    

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

                                           
[ از عمال  اى مؤمنان، جز این نیست كه شراب و قمار و انصاب و از الم  لیاد ]و ناشاى»ترجمه:  -1

خواهاد  جز این نیست كه شیطان ماى. راز كنید باشد كه رستگار شویدشیطان است،  س از آن احت

[ شراب و قمار دشمنى و كینه اف ند و شما را از یااد خادا و از نمااز بااز  بین شما در ] رداختن به

 .«دارید؟ دارد.  س آیا دست بر مى
گویاد:  می 8271 «مجماع الزوائاد»یره روایات کارده اسات، و هیثمای در از اباوهر 715/  0احمد  -2

داناد و اباونجیح ضاعیف اسات کاه  ابووهب موالی ابوهریره را نه کسی جرح کرده و ناه ثقاه می»

باه تواریج محقاق  899باه فاتح القادیر  «دانناد یاری از علماا او را ثقاه میحفظ خوب ندارد، اما بس

 نگاه کنید.

، طبرانای 081/  8، بیهقای 545/  4، حااکم 50106، طباری 575حسن اسات، نساائی در تفسایر  -3

ه شارط مسالم از ابن عباس روایت کرده اند، حاکم در باره سکوت کرده و ذهبی آن را با 50419

 به توریج محقق نگاه کنید. 925 «فتح القدیر»صحیح دانسته است. به 
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   ﴿: 522اسباب نزول آیة 

   
    

   
   

﴾1. 
از جابر روایت کرده اند: وقتی که رسول  «ترغیب»واحدی و اصبهانی در  -446

حکم تحریم شراب را اعاالم کارد، اعرابیای برخاسات و گفات: کاار و  یشاة مان  خدا 

ام، حااال اگاار آن مااال را در راة خاادا  تجااارت شااراب بااود و از ایاان راه ثروتاای اندوختااه

دی خواهاد رسااند؟ رساول خادا گفات: خادا تنهاا چیزهاای  ااکیزه و خرج کنم به من سو

  ﴿کنااااد.  ااااس خاااادای باااازر  تأییااااد گفتااااة  یااااامبر آیااااة  طیااااب را قبااااول می

   

 ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 525اسباب نزول آیة 

    
    
    

    
      

  ﴾3. 
روایاات کاارده اساات:  یااامبر در حااال  نااد و  ا: بواااری از انااس باان مالااک  -447

ن بود که مردی  رسید:  در من کیست؟  یامبر گفات: فالنای اسات. اندرز برای مسلمانا

    ﴿بناااااااااااااااابراین 

  ﴾ تا آخر نازل شد
(4)

. 

                                           
[ تاو را باه شاگفتى وادارد.  اس  بگو:  لید و  اه ی سان نیست و اگر چه فراوانى  لید ]ى»ترجمه:  -1

 .«ان، از خداوند  روا بدارید باشد كه رستگار شویداى خردمند

از جابر بان عبادهللا روایات کارده اناد،  5071 «ترغیب»و اصبهانی در  457طل است، واحدی با -2

اسناد آن ساقط است که محمد بن یوسف بن یعقوب رازی احادیث بسیار وضع کارده. باه ضاعفای 

 به توریج محقق نگاه کنید. 476 «المسیر زاد»و  70/  4 «میزان اعتدال»و  7014ابن جوزی 

اى مؤمنان، از چیزهایى مارسید كه اگر براى شما آش ار شود، شما را انادوهگین كناد، »ترجمه:  -3

[ برایتان آش ار خواهاد شاد.  شود، از آن بارسید، ]سوتى آن و اگر وقتى كه قرآن فرو فرستاده مى

 .«آمرزنده بردبار استخداوند از آنها )سؤاالت( در گذشت، و خداوند 

 ، ترماذی574 «تفسایر»، نسائی در 0719، مسلم 7091و  4760و  4605صحیح است، بواری  -4

باه تواریج محقاق باه الفااب متقاارب از چناد  879 «تفسایر»و بغاوی در  6409، ابان حباان 7216

 به توریج محقق نگاه کنید. 825 «احکام قرآن»ه طریق از انس روایت کرده اند. ب
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بااا  ای از رسااول هللا  روایاات کاارده اساات: عااده بهمچنااین از اباان عباااس  -448

وصای کاه شاترش را  رسیدند. مردی  رسید:  در من کیسات؟ و ش تمسور چیزهای می

هااااااا آیااااااة   رسااااااید: شااااااتر ماااااان کجاساااااات؟  ااااااس در بااااااارة آن گاااااام کاااااارده بااااااود می

﴿    

  ...﴾ نازل شد
(1)

. 

مانند این روایت را نقل کرده است ابن جریر از حدیث ابوهریره  -449
(2)

. 

روایت کرده اناد: هنگاامی کاه  ابی طالب احمد، ترمذی و حاکم از علی بن  -412

﴿    

﴾  :( ناااااازل شاااااد، تعااااادادی از مسااااالمانان 97)آل عماااااران

شود؟  یامبر سکوت   رسیدند: ای رسول خدا! آیا در هرسال یکبار ادای حج فر  می

ادای مراسام  گفتم، آری، گفت: نه، و  اس فرماود: اگار مای کرد، باز  رسیدند.  یامبر 

 ﴿شاااااااد. در ایااااااان بااااااااره  حاااااااج هرساااااااال یکباااااااار بااااااار مسااااااالمین واجاااااااب می
    

  ﴾ .نازل شد 

روایاات کاارده  اباان جریاار ماننااد ایاان از ابااوهریره، ابوامامااه و اباان عباااس  -415

است
(3)

. 

ن آیه در باارة هاردو موضاوع حافظ ابن حجر فرموده است: هیچ مانعی ندارد که ای

تر است نازل شده باشد و اسناد حدیث ابن عباس صحیح
(4)

. 

 ﴿: 528 – 526اسباب نزول آیة 

   
    

   
     
    

    
    

   

                                           
باه  840و بغاوی  458، واحادی 50691، طبرانای 50798، طبری 4600یح است، بواری صح -1

باه تواریج محقاق  820 «احکام قرآن»از ابن عباس روایت کرده اند. به گذاری محقق همه  شماره

 نگاه کنید.

از ابااوهریره روایاات کاارده در ایاان اسااناد قاایس باان ربیااع اساات کااه حاادیث او در  50826طبااری  -2

 اهد حسن است.متابعات و شو

و حادیث بعادی باه تواریج محقاق نگااه  0809و حدیث بعدی و تفسیر ابن کثیر  50828به طبری  -3

 کنید.

 .085/  8 فتح الباری -4
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   ﴾. 
از تمیم داری روایت  بترمذی به قسم ضعیف و دیگران از ابن عباس  -410

کرده اند: جز من )تمیم داری( و عدی بن بداء کسی مشمول سبب نزول این آیات 

نیست. این دو نصرانی بودند و  یش از اسالم به شام رفت و آمد داشتند. یکبار این دو 

ان بنی سهم به نام بدیل ابن ابو مریم هم به قصد تجارت به شام رفتند و یکی از بزرگ

که یک جام نقره با خود داشت برای تجارت با این دو رفت و در راه مریض شد و به 

اش برسانند.  انوادهتی کرد و مأمورشان ساخت که تمام دارایی او را به خیاین دو وص

و این چون او درگذشت، من و عدی جام را به هزار درهم فروختیم  گوید: تمیم می

مبل  را بین خود تقسیم کردیم. وقتی نزد خانوادة او آمدیم هرچیز که از بدیل  یش ما 

ها که جام را بین اشیاء نیافتند از ما در بارة آن سؤال  ها ساردیم. آن امانت بود به آن

کردند. گفتیم: غیر از این چیزها که به شما ساردیم چیز دیگری از او باقی نمانده 

ها را به ما سارده. وقتی که مسلمان شدم و از آن گناه توبه  نها همیناست و بدیل ت

ها  انصد درهم  کردم، نزد خانوادة او آمدم و ایشان را از جریان آگاه ساختم و به آن

ها عدی را نزد   رداختم و یادآور شدم که  انصد درهم دیگر به نزد عدی است. آن

ی اثبات درستی ادعایشان شاهد و دلیل ها برا از آن رسول هللا آوردند.  یامبر 

ها امر کرد که عدی را  ها نتوانستند شاهدی بیاورند.  یامبر به آن خواست، اما آن

سوگند بدهند و او هم سوگند خورد. خدای بزر  در این باره آیة 

﴿   

    
   

    
    

    
    

    
   

    
     

      
    

    
   

   
   



   

 100 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

   
  

   
  
    
   

   
   

    

  ﴾1،  را

س عمرو بن عاص و یک نفر دیگر برخاستند و قسم کردند.  س آن نازل کرد. سا

 انصد درهم از عدی بن بداء هم گرفته شد
(2)

. 

تذکر: ذهبی در این باور است، تمیمی که در مورد او وحی نازل شد آن تمیم نیست 

 و این جریان را به مقاتل بن حیان نسبت داده است.

ست، زیارا در ایان حادیث تصاریح شاده گوید: این ادعا درست نی حافظ ابن حجر می

 است که او تمیم داری بود.

*** 

 سورة انعام

 آیه است 561این سوره مکی و 

                                           
[  هااى چون ]نشاانه -[ شهادت در میان شما به هنگام وصیّت اى مؤمنان، ]حّد نصابترجمه آیات:  -1

تاان )مسالمان( و یاا اگار در حاال سافر در دو شاوص دادگار از خود -مر  به كسى از شما برسد

زمین باشید، آن گاه مصیبت مر  به شما رساد، دو تان از غیار خودتاان )اهال كتااب( اسات. اگار 

 [ شاك داشاته باشاید،  اس از نمااز آناان را نگاه داریاد تاا باه خداوناد ساوگند خورناد كاه باه ]به آنان
شاااوند باشااد و شااهادت خاادا را نهااان سااتانیم و هاار چنااد خوی [ هاایچ قیمتااى نمااى [ آن ]شااهادت ]جاااى

اند   س اگر معلوم شد كه آن دو دستووش گناه شده. داریم، آن گاه ما از گناه اران خواهیم بود نمى

[ نزدی ترنااد، قااائم مقااام آن دو  انااد ]و[ هاار دو ]بااه میّاات دو شااوص دیگاار از كسااانى كااه سااتم دیااده

تار اسات و از  از شاهادت آن دو درساتخورناد كاه شاهادت ماا  شوند.  س به خداوند سوگند ماى مى

[ به آن ه گواهى را به  این ]روش. ایم، كه در آن صورت ما از ستم اران خواهیم بود حّق نگذشته

[  انگونه درستش در میان آرند و یا بترسند از آن ه سوگندهایى  اس از ساوگندهاى آناان ]باه وارثا

 .«برگردانده شود، نزدی تر است

غریااب اساات، »گویااد:  مفصاال روایاات کاارده انااد. ترمااذی می 50975 و طبااری 7219ترمااذی  -2

« شامارند اسنادش صحیح نیست، ابونضار محماد بان ساائب ]کلبای[ را علماای حادیث متاروا می

، 405، واحادی 569/  4، دار قطنای 7262ترماذی  762، اباوداود 0782اصال خبار را بوااری 

رده اناد. از وجاوه موتلاف باه قسام روایت کا 61/  52و بیهقی  57/  50، طبرانی 50972طبری 

 به توریج محقق. 812مرسل و موصول آمده. تفسیر بغوی 
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   ﴿: 59اسباب نزول آیة 

      
    

   
   

    
    

      
      

   

 ﴾1. 
روایات  بابن اسحاق و ابن جریر از طریق سعید یاا عکرماه از ابان عبااس  -417

 بن زید و قاروم بان کعاب و بحاری بان عمارو باه حضاور رساول هللا کرده اند: نحام 

،  یاامبر دانی که جز هللا، خادایی دیگار هام هسات مگر تو نمی ،آمدند و گفتند: ای محمد

ال هللا: جز خدای یگانه خادایی نیسات. بارای ایان فرساتاده شان فرمود: ال إله إ در جواب

 ﴿خااادای عزوجااال آیاااة  کنم.  اااس ام و باااه ایااان راه ماااردم را دعاااوت مااای شاااده

   ﴾...  را در

ها نازل کرد بارة سون آن
(2)

. 

   ﴿: 06اسباب نزول آیة 

    
    

 ﴾3. 
ت کاارده انااد: ابوطالااب مااانع آزار و روایاا بحاااکم و دیگااران از اباان عباااس  -414

شد، ولی خودش از آنچه رسول اکرم آورده بود دوری  هللا می اذیت مشرکین بر رسول

جست. این آیه در شان او نازل شد می
(4)

. 

                                           
[ بگاو: خادا. باین مان و شاما  بگو: چه چیز در شهادت برتر و بزرگتر اسات؟ ]در  اساخ»ترجمه:  -1

[ به او برساد،  گواه است. و این قرآن به من وحى شده است تا با آن شما را و كسى را كه ] یامش

[ گاواهى  دهید كه باا خداوناد معباودانى دیگار هساتند؟ بگاو: ]مان چناین دهم. آیا شما گواهى مىبیم 

شااوید،  دهاام. بگااو: جااز ایاان نیساات كااه او معبااود یگانااه اساات و ماان از آنچااه، شااریك قایاال مااى نمااى

 .«بیزارم

ت از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایت کرده است. اسناد آن به خاطر جهالا 57570طبری  -2

 شیخ ابن اسحاق ضعیف است.

[ او دور  دارند و ]خود نیاز[ از ] یاروى كاردن [ او باز مى و آنان ]مردم را[ از ] یروى»ترجمه:  -3

 .«دانند كشانند و نمى [ را به نابودى نمى شوند و جز خویشتن ]كسى مى

ن عباس روایات هردو از حبیب بن ابوثابت از سعید بن جبیر از اب 406و واحدی  751/  0حاکم  -4

 57571 – 57577/  7، طباری 781 «ر قرآنتفسی»د، حبیب مدلس است. عبدالرزاق در کرده ان
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ا: ابن ابوحااتم از ساعید بان اباوهالل روایات کارده اسات: ایان آیاه در باارة  -411

ید نااازل شااده اساات. آنااان در براباار رساا عموهااای  یااامبر کااه تعدادشااان بااه ده نفاار می

کردناد و خاود در نهاان باا او موالفات  به شدت دفااع می زورگویان و مشرکین از او 

 نمود. می

   ﴿: 77اسباب نزول آیة 

    
    

   

 ﴾1. 
روایت کرده اناد: ابوجهال باه سارور  ترمذی و حاکم از علی بن ابی طالب  -416

ای باور ناداریم.  اس  کنیم، ولی آنچه را آورده کائنات گفت: ما هرگز تو را تکذیب نمی

   ﴿خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا 

   

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 11 – 15اسباب نزول آیة 

   
  

     
     
    

   

 ﴾. 
ابن حبان و حاکم از سعد بن ابی وقاص روایت کرده اند: این آیه در شان  -417

نازل شده است، بزرگان کفار به  شش نفر من، عبدهللا بن مسعود و چهار نفر دیگر 

کشیم در گروهی که  ها را از خود دور کن، زیرا ما خجالت می گفتند: این  یامبر 

دارند از تو اطاعت نماییم. سونان آنان چنانچه خدا خواسته بود در دل  ها هم وجود آن

                                                                                                             
تر  از ثوری از حبیب از کسی که از ابن عباس شنیده از ابن عباس روایت کرده اناد، ایان صاحیح

داناد و ذهبای  است در این اسناد یک راوی مجهاون اسات باا ایان وصاف حااکم ایان را صاحیح می

 به توریج محقق نگاه کنید. 942وت کرده است. به تفسیر شوکانی سک

[  ساازد.  اس آناان ]در حقیقات گویند، تو را انادوهگین ماى دانیم كه آنچه مى به راستى مى»ترجمه:  -1

 .«كنند كنند بل ه این ستم اران آیات خدا را ان ار مى تو را ت ذیب نمى

 7072ح  751/  0، حااکم 7264ده اسات، ترماذی این حدیث هم به قسم موصول و هم مرسال آما -2

هردو از ناحیه بن کعب از علی روایات کارده اناد. حااکم ایان حادیث را باه شارط شایوین صاحیح 

دانسته، اما ذهبی گفته: بواری و مسلم از ناجیه هیچ روایتی نکرده اند. بازهم ترماذی ایان حادیث 

 سال روایات کارده اناد. زاد المسایرباه قسام مر 57598و  57597را از حاجیه و همچنان طباری 

 به توریج محقق. 127
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   ﴿ یامبر اثر گذاشت.  س 

   
  

     
     
    

   
   

   
   

     
   

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

روایت کرده اند: بزرگان  از ابن مسعود احمد، طبرانی و ابن ابوحاتم  -418

گذشتند، َخبَّاب بن اَرت، بالل، صهیب و عمار را در  قریش از کنار رسول هللا 

دانی  تر می ها را ]از قوم خود[ شایسته محضر  یامبر دیدند و گفتند: ای محمد! آیا این

ا را از خود دور ه ها فضل و احسان کرده است؟ اگر این و خدا از میان ما تنها به این

 ﴿ها  کنی ما از تو  یروی خواهیم کرد.  س در بارة آن

    
     

     
    

    
  

  
     

     
    

   
   

   
   

     
   

   
   

                                           
، طباری 806، اباویعلی 4508، ابان ماجاه 587« تفسایر»، نساائی در 0457صحیح اسات، مسالم  -1

« تفح القادیر»از سعد بن ابی وقاص روایت کرده اند. به  759/  7و حاکم  475، واحدی 57066

 توریج محقق نگاه کنید. 912
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 ﴾1 نازل شد
(2)

. 

کند: عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، مطمعم  ابن جریر از عکرمه روایت می -419

از اشراف بنی عبد مناف از اهل کفر و ستیز نزد  بن عدی و حرث بن نوفل با جمعی

ات این بردگان را از خود دور کند، جایگاهی  ابوطالب آمدند و گفتند: اگر برادرزاده

شویم و  یروان خود  های ما خواهد داشت، ما فرمان بردار او می بسیار بزر  در دل

بیان داشت. عمر بن سازیم. ابوطالب موضوع را برای  یامبر  را نیز به او نزدیک می

خواهند.  س خدای  گفت: خواهش ایشان را برآورده کن تا ببینیم چه می خطاب 

   ﴿بزر  آیة 

    
      

    
     
   

  
     

     

                                           
ترساند از آن اه باه ساوى  روردگارشاان بار  ا آن )قرآن( بیم ده كسانى را كه مىو ب»: ترجمه آیا  -1

آناان را . [ آنان جز او دوست و شفیعى ندارند. باشاد كاه  رهیزگاارى كنناد انگیوته شوند. ]چرا كه

خوانناد، ]از خاود[ ماران.  ماى -اش در طلاب خشانودى -كه باه باماداد و شاامگاه  روردگارشاان را

[ آناان نیسات، تاا  [ چیزى بر ]عهاده [ تو نیست و از حساب تو ]هم ن بر ]عهدهچیزى از حساب آنا

آنان را با ی دیگر اینچنین آزمودیم تاا بگویناد: . آنان را برانى. كه آن گاه از ستم اران خواهى بود

آیا اینانند، كساانى كاه خداوناد از میاان ماا بار آناان منّات نهااده اسات؟ آیاا خداوناد باه سااساگزاران 

[ بگاو: ساالم  آورند به نزد تاو آیناد. ]باه آناان و چون كسانى كه به آیات ما ایمان مى. تر نیست؟دانا

بر شما بااد.  روردگارتاان بوشاایش را بار خاود مقاّرر كارده اسات. كاه هار كاس از شاما از روى 

نادانى كارى بد مرت اب شاود، آن گااه  اس از آن توباه و درسات ارى كناد، ]بداناد[ كاه او آمرزناده 

 .«كنیم تا راه مجرمان روشن شود و آیات را بدینسان به روشنى بیان مى. بان استمهر
مساعود روایات از ابان  477و واحادی  52102، طبرانای 0029، بازار 7971حسن است، احماد  -2

هاای احماد راویای صاحیح هساتند، بادون  راوی»گفته:  52997 کرده اند. هیثمی در مجمع الزوائد

باه  156 «سایرزاد الم»ه  یش گذشت به این شاهد است. به یث سعد کو حد« کردوس که ثقه است

 توریج محقق نگاه کنید.
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 ﴾ ها عبارت  را نازل کرد. آن

بودند از: بالل، عمار بن یاسر، سالم موالی ابوحذیفه، صالح موالی اسید، ابن 

مسعود، مقداد بن عبدهللا، واقد بن عبدهللا حنظلی و امثال ایشان. ساس عمر بن خطاب 

 ﴿به محضر  یامبر آمد و از گفتار خویش  وزش خواست.  س آیة 

   

...﴾ نازل شد
(1)

. 

روایاات کاارده انااد: اقاارع باان   اباباان جریاار، اباان ابوحاااتم و دیگااران از خباا -462

حابس و عیینه بن حصن متوجه شدند که رسول خدا با صهیب، بالل، عماار، خبااب و 

باه  هاا را کناار رساول هللا دیدناد جمعی از مسلمانان کم بضاعت نشساته اسات. چاون آن

خواهیم که بارای  ها نگریستند و با  یامبر تنها نشستند و گفتند: ما می دیدة حقارت به آن

مااا جایگاااهی قاارار دهاای کااه بیااانگر قاادر و منزلاات مااا در میااان عاارب باشااد، زیاارا 

آور اسات  آیناد، شارم فرستادگان و هیأت اعزامی عرب از نواحی موتلف به نزد تو می

هااا را از  هروقات ماا باه حضاور تاو آمادیم، آن ا ببیننادکاه ماا را باا ایان بردگاان یاک جا

هاا بنشاین.  مجلس ما دور کان وقتای ماا از نازد تاو رفتایم، بعاد اگار دلات خواسات باا آن

  ﴿هااا را  ااذیرفت. بنااابراین، وحاای الهاای   یااامبر  یشاانهاد آن

  ﴾...  نازل شد. سااس

 ﴿او را متذکر گردید و گفت:  خدای عزوجل اقرع و همراة

  ﴾... گویاااااد،  خبااااااب می

کارد مااا را  نشسات هرگااه میال برخاساتن می روش رساول خادا چناان باود کاه باا ماا می

 ﴿رفاااااااااات. بنااااااااااابراین آیااااااااااة  کاااااااااارد و می تاااااااااارا می

    

...﴾  :ناازول ایاان آیااه  یااامبر بااا مااا  نااازل شااد. ] ااس از( 08)کهااف

وسات رسید، برای ایان کاه او برخیازد ن می نشست و وقتی که زمان برخاستن او  می

گفتیم[ خاستیم و مجلس را ترا می ما برمی
(2)

. 

                                           
باه تواریج محقاق نگااه  157 «زاد المسایر»به قسم مرسال روایات کارده اسات باه  57067طبری  -1

 کنید.

 .025، ص 7تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2
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ابن کثیر گفته است: این حدیث غریب است چون که آیه مکی است و اقرع و عیینه 

 مشرف شده اند.ها بعد از هجرت به اسالم  مدت

فریابی و ابن ابوحاتم از ماهان روایت کرده اند: گروهی نزد  یامبر آمدناد و  -465

آیاة  هاا جاواب ناداد.  اس خادا  گفتند: ما مرتکب گناهان کبیره شده ایام،  یاامبر باه آن

﴿   

 ...﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 67 – 61 اسباب نزول آیة

    
     

    
    
     

   

﴾. 

 ﴿ابوحاتم از زید بن اسلم روایت کرده است: چون آیة  ا: ابن -460

    
    

...﴾ ایمانی  نازل شد. رسول هللا گفت: بعد از من به کفر و بی

، گفتند: ما زنید بازنگردید که ]اگر اینگونه رفتار کنید، یقیناً[ یکدیگر را با شمشیر می

دهیم خدایی نیست جز خدای یگانه و توهم فرستادة خدایی. و برخی دیگر  شهادت می

کشیم.  س خدای عزوجل  گفتند: ما مسلمانیم. بنابراین، هیچگاه یکدیگر را نمی

﴿     

    
     

    
     

   
   
    
     

    

                                           
زاد »باه قسام مرسال روایات کارده. از ماهان که ابوصالح حنفی اسات  57091و  50794طبری  -1

 به توریج محقق. 102« المسیر
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﴾1 را نازل فرمود
(2)

. 

  ﴿: 80اسباب نزول آیة 

   
   

   ﴾3. 
ا: ابن ابوحاتم از عبیدهللا بن زحر از بکر بن سواده روایت کرده است: در  -467

ور شاد و مسالمانی  ی از صف دشامن بار مسالمانان حملاههای جنگ مرد یکی از میدان

را به شهادت رسااند، دوبااره یاورش بارد و شوصای دیگار را باه شاهادت رسااند، باار 

سوم بر سااة اسالم تاخت و دیگری را به شهادت رساند. سااس از  یاامبر  رساید: اگار 

د داشات؟ آوردن بارای مان ساودی خواها بعد از این کشاتار مسالمان شاوم آیاا ایان اساالم

گفت: آری، آن شوص  س از شنیدن ارشاد  یامبر بر اسب خود نهیب زد  رسول هللا 

و به صف مسلمانان  یوست.  س بر صف یاران قبلی خویش هجوم بارد و یکای را باه 

قتل رساند. بار دوم و سوم هم این عمل را انجام داد و هار باار شوصای را گاردن زد، 

د. بکر بن سواده گفته است: علما معتقدند کاه آیاة تا این که خودش شربت شهادت نوشی

﴿   

  ﴾... 

در بارة وی نازل شده است
(4)

. 

   ﴿: 95اسباب نزول آیة 

     
     
      

    
    

  

                                           
بگو: او تواناست بر آن ه عذابى از فرازتاان یاا از زیار  اهایتاان بار شاما فارو فرساتد یاا »ترجمه:  -1

[ جناگ برخاى از شاما را باه برخاى دیگار بچشااند. بنگار  شما را گروه گروه به هم آورد و ]طعام

و قومات آن را دروغ انگاشاتند، حاال آن اه . كنیم تاا آناان دریابناد مىچگونه آیات را گوناگون بیان 

 .«هر خبرى سرانجامى دارد و خواهید دانست. آن حّق است. بگو بر شما نگهبان نیستم
روایت کرده این مرسل است و همچنان در اسناد این مؤمل بان اساماعیل بصاری  57785طبری  -2

و  یش از این نگاه کنیاد، باه  57780بعد حدیث  ضعیف است. منظور کفار قریش است به طبری

 به توریج محقق. 5954هرحال این خبر مرسل و ضعیف است. ابن کثیر 

[  كسانى كه ایمان آوردند و ایمانشان را باه شاره نیامیوتناد، آنانناد كاه امنیّات ]و آساایش»ترجمه:  -3

 .«دارند و آنان راهیافتگانند

ر این اسناد عبیدهللا بان زحاره ضاعیف و متاروا اسات. ایان جداً ضعیف است، این مرسل است د -4

 سوره و همچنان این آیه مکی است در مکه که جنگ نبود  س این خبر ضعیف و منکر است.
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 ﴾1. 
ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کارده اسات: مالاک بان صایف دانشامند  -464

دعااوا و  آمااد و بااا او  یهااودی کااه بساایار چاااق و فربااه بااود بااه حضااور رسااول خاادا 

ناازل کارده اسات  مجادله کرد.  یامبر گفت: ترا به کسی که تورات را بارای موسای 

دانشاامند فربااه را دوساات ناادارد؟ مالااک  سااوگند! آیااا در آن کتاااب نیامااده کااه  روردگااار

خشمگین شد و گفت: خدا هیچ چیز بر کسی فرو نفرستاده است. یارانش گفتند: وای به 

   ﴿حالااات حتااای باااه موسااای هااام؟ آیاااة 

 ...﴾ .نازل شد. این حدیث مرسل است 

ابن جریر به این معنی از عکرمه نقل کرده است -461
(2)

. 

 گذشت. 516 – 517حدیث دیگری نیز در سورة نساء در ذیل آیات 

روایت کارده اسات: یهاود  بابن جریر از طریق ابن ابوطلحه از ابن عباس  -466

گفت: سوگند به خدا  ررودگار از آسمان هیچ کتاابی نفرساتاده اسات. بناابراین، ایان  می

آیه نازل گردید
(3)

. 

   ﴿: 97اسباب نزول آیة 

     
     

     
      
    

  
  

  
    

    

                                           
و خداوند را چنان كه سزاوار ارج اوست، ارج نگذاشاتند. چاون گفتناد: خداوناد بار هایچ »ترجمه:  -1

ل كرده است كتابى را كاه موساى آن را ناور و بشرى چیزى نازل ن رده است. بگو: چه كسى ناز

آوریاد، ]بوشاى از[ آن را  راهنما براى ماردم آورده اسات كاه آن را باه صاورت ورقهاایى در ماى

دارید؟ و چیزى آموزش داده شدید، كاه شاما و  ادرانتان ]آن  آش ار و بسیارى ]از آن را[ نهان مى

[. آن گاااه آنااان را ساارگرم كندوكاوشااان  دانسااتید. بگااو: خاادا ]آن را نااازل نمااوده اساات را[ نمااى

 .«واگذار

 .067، ص 7تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2

هااای آن ثقااه هسااتند. امااا بااین علاای باان ابوطلحااه و اباان  روایاات کاارده اساات، راوی 57144طبااری  -3

 عباس انقطاع است.
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 ﴾1. 
ابااان جریااار از عکرماااه ]ماااوالی ابااان عبااااس[ روایااات کااارده اسااات: آیاااة  -467

﴿    

     

 ...﴾  در بااااااااارة مساااااااایلمه﴿  

    ﴾  در بارة

باه او  ساول خادا ناازل گشاته اسات.  یاامبر عبدهللا بن سعد بن ابو سرح کاتب وحی ر

نوشت غفور رحیم.  اس از اساالم برگشات و باه  فرمود: بنویس عزیز حکیم، او می می

قریش  یوست
(2)

. 

گفت: اگار بار محماد  و از سدی به همین معنی روایت کرده است: عبدهللا می -468

اشاد، مان هام وحی شده بر مان نیاز وحای آماده اسات و اگار قارآن را خادا ناازل کارده ب

 گفتم: علیماً حکیماً. گفت: سمیعاً علیماً و من می توانستم شبیه آن را نازل کنم، محمد می

  ﴿: 94اسباب نزول آیة 

    
    

     
   

   
    

     

 ﴾3. 
                                           

شاده اسات،  و كیست ستم ارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد یا گویاد: باه مان وحاى»ترجمه:  -1

حال آن ه چیزى به او وحى نشده است؟! و ]از[ كسى كه گوید: همانناد آنچاه را كاه خداوناد ناازل 

انااد و  كاارده اساات، نااازل خااواهم كاارد. و چااون ببینااى، آن گاااه كااه سااتم اران در ساا رات ماار 

گویناااد:[ جانهایتاااان را بیااارون آوریاااد ]شاااگفت زده  اناااد ]و ماااى فرشاااتگان دساااتان خاااود را گشااااده

[ از آیااتش  گفتیاد و ]باه سازاى آن اه [ آنچاه باه نااحق بار خداوناد ماى [. اماروز باه ]سازاى وىش مى

 .«شوید كردید، به عذاب خوار كننده كیفر داده مى سركشى مى

و  41/  7ده اسات، حااکم از سدی به قسم مرسل روایت کر 57162از عکرمه و  57119طبری  -2

یاال بان ساعد روایاات کارده اناد.  ااس حادیث بااا از مرسال شارح ب 440 «اساباب ناازول»واحادی در 

های متعدد چه بسا که قوی باشد، اما نه به این حد که با آن اساتدالل کارد.  ها و مورج همین طریق

 به توریج محقق نگاه کنید. 884به تفسیر بغوی 

یاد و آنچاه [ یّ ه ]و تنها[ چنان كه نوستین بار شما را آفریدیم، به نزد ما آمد گوییم و ]مى»ترجمه:  -3

 نداشااتید در  را كااه بااه شااما بوشاایده بااودیم،  شاات ساارتان رهااا كردیااد و آن شاافیعانتان را كااه مااى

بینایم. باه راساتى ] یوناد[ میاان شاما گسساته  [ شما شری ان ]خداوند[ هستند، باا شاما نماى ] رورش

 .«[ شما رفت  نداشتید، از ]دست شد. و آنچه مى
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ابن جریر و دیگران از عکرمه روایت کرده اند: نضر بن حارث گفت: الت  -469

 ﴿کنند. خدا آیة  و عزی مرا شفاعت می

   
    

   
     

  
   

﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 528اسباب نزول آیة 

     
     

    
    

   

  ﴾2. 
هاای کفاار را  بتعبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کارده اسات: مسالمانان  -472

 ﴿یااان را.  روردگااار عزوجاال آیااة ملدادنااد و کااافران  روردگااار عا م میدشاانا

    

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

 ﴿: 555 – 529اسباب نزول آیة 

    
   

     
     

     

﴾. 
با  ابن جریر از محمد بن کعب قربی روایت کرده است: رسول هللا  -475

ای که معجزة  ها گفتند: ای محمد! تو خود ما را آگاه ساخته قریش گفتگو کرد، آن

عصایش بود که با آن بر سنگ زد ]و دوازده چشمة آب از آن به شدت   موسی

                                           
 ل روایت کرده که ضعیف است.از عکرمه به قسم مرس 57177طبری  -1

 رساتند دشانام مدهیاد ]زیارا كاه آناان نیاز[ از روى ساتم  جاى خادا ماى و كسانى را كه به»ترجمه:  -2

دهنااد. بدینسااان بااراى هاار اّمتااى عمل ردشااان را آراسااتیم، آن گاااه  ناآگاهانااه خداونااد را دشاانام مااى

 .«دهد كردند خبر مى آنچه مى [ بازگشتشان به سوى  روردگارشان است.  س به آنان از ]حقیقت

رسال روایات از قتاده باه قسام م 441« اسباب نزول»و واحدی در  57747ضعیف است، طبری  -3

 به توریج محقق. 174 کرده اند. زاد المسیر
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جاری شد[
(1)

که برای  ها بود و معجزة صالح  زنده کرن مرده . و معجزة عیسی 

هدایت قوم ثمود فرستاده شد، شتر بود. تو هم برای این که به تو ایمان بیاوریم، 

ای برایتان  ست دارید چه معجزهای روشن بیاور. رسول هللا گفت: دو معجزه و نشانه

بیاورم، گفتند: کوة صفا را به طال تبدیل کن، گفت: اگر این کار را انجام دادم به من 

به  آورید؟ گفتند: آری به خدا! رسول هللا برخاست که دعا کند، جبرئیل  ایمان می

ر کند، اما اگ کوة صفا را طال می محضر ایشان آمد و گفت: اگر تو بوواهی خدا 

ها  خواهی آن کنیم و اگر می بازهم ایمان نیاوردند به رنج و عذاب شدید گرفتارشان می

 ذیرند به اسالم رو بیاورند.  شان، آنان که اصالح را به حال خودشان بگذار تا از میان

  ﴿خدای بزر  

   
   

     
     

     
   

   
    

   
     
  

  
   

     
    

   

 ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

                                           
 .750، ص 7تفسیر طبری، همان منبع، ج  -1

یات از محماد بان کعاب قربای باه قسام مرسال روا 447و واحادی  57712ضعیف اسات، طباری  -2

کرده اند، با این وصف در اسناد آن ابومعشر نجیح سندی ضعیف و خبر واهای اسات. و از کلبای 

باه تواریج  149 «المسایرزاد »ت زیرا وی متروا و متهم اسات. باه هم روایت شده که ناچیز اس

   محقق نگاه کنید.

اى باراى  هترین سوگندهایشان به خداوند سوگند خوردناد كاه اگار معجاز و به سوت»: ترجمه آیا 

دانیاد كاه آن  آورند. بگو: معجازات فقاط در نازد خداسات و چاه ماى آنان بیاید، البته به آن ایمان مى

و چنااان كااه نوسااتین بااار بااه آن ایمااان نیاوردنااد دلهایشااان و . آورنااد؟ [ بیایااد، ایمااان نمااى اگاار ]هاام

اگار ماا باه ساوى و . گاردانیم و آناان را در سركشیشاان سار گشاته واگاذاریم چشمهایشان را بر مى

گفتنااد و همااه چیااز را گااروه گااروه  فرسااتادیم و مردگااان بااا آنااان سااون مااى ایشااان فرشااتگان را مااى

خواساات. ولااى  آوردنااد، مگاار آن ااه خداونااد مااى كااردیم، هرگااز ایمااان نمااى فرارویشااان جمااع مااى

 .«ورزند بیشترشان جهل مى
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  ﴿: 505 – 558اسباب نزول آیة 

     
   

﴾. 
 ای به حضور روایت کرده اند: عده بابوداود و ترمذی از ابن عباس  -470

گوشت آنچه را که  آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آیا این درست است رسول هللا 

خودمان کشته باشیم بووریم و از خوردن گوشت آنچه که  روردگار آن را کشته است 

   ﴿اجتناب کنیم؟ خدا 

     
   

     
     

       
    

  
    

    
   

    
    

   
    

     
     

   
  

    

 ﴾1، .را نازل کرد 

ای گفتنااد  روایاات کاارده انااد: عااده بابااوداود، حاااکم و دیگااران از اباان عباااس  -477

خوریااااد.  ااااس  خوریااااد و آنچااااه را خااااود کشااااته ایااااد می کشااااد نمی آنچااااه را خاااادا می

                                           
و  ا بر آن برده شاده اسات، بووریاد. س اگر به آیات خداوند مؤمنید از آنچه نام خد»: ترجمه آیا  -1

اند، نوورید. حال آن ه آنچاه را بار شاما  [ برده دلیلى ندارد كه از آنچه نام خدا را ]به هنگام ذبحش

[ آن ناچااار باشااید. و  حاارام كاارده، بااه روشاانى برایتااان بیااان نمااوده اساات مگاار آنچااه بااه ]خااوردن

كننااد. بااى گماااان  م را[ گمااراه مااى[ خااویش باادون علاام ]ماارد هاااى ]نفسااانى بساایارى بااا خواسااته

و گنااه  یادا ]و نیاز[  نهاان آن را تاره گوییاد، باه . [ تجاوزگران داناتر است  روردگارت به ]حال

و از آنچاه ناام خادا بار آن . كردند، كیفر خواهناد دیاد كنند، بر وفق آنچه مى راستى آنان كه گناه مى

كنناد تاا  شیطانها به دوساتان خاویش القاا ماىبرده نشده است، موورید. و به راستى آن گناه است و 

 .«با شما خصومت ورزند. و اگر از آنان  یروى كنید، بى گمان مشره خواهید بود
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﴿   

  

﴾  شد.تا آخر آیه نازل 

روایاات کاارده انااد: هنگااامی کااه کااالم  بطبراناای و دیگااران از اباان عباااس  -474

    ﴿آسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامانیی 

   ﴾  .ناااازل شاااد

مجوس به قریش  یام فرستاد، با محماد بحاث و جادل کنیاد و باه او بگوییاد: آنچاه را باا 

کشاد  ت و آنچاه را خادا باا شمشایر طالیای میکشی حالل اسا دست خودت و با کارد می

 ﴿حااااارام؟ منظورشاااااان الشاااااة ماااااردار باااااود.  اااااس خااااادای بااااازر  

   
 

﴾  را تاا آخار آیااه ناازل کارد. اباان عبااس گفتااه

 ها قریشند.  رستان و اولیای آن است: مراد از کلمة شیاطین آتش

   ﴿: 500باب نزول آیة اس

   
     
    
     

    

 ﴾1. 

 ﴿روایاات کاارده اساات: خاادا آیااة  بعباااس ابوشاایخ از اباان  -471

  ...﴾  را در باااااااااااااارة

و ابوجهل نازل کرد عمر فاروق 
(2)

. 

ابن جریر نیز از ضحاا مانند این روایت را نقل کرده است -476
(3)

. 

   ﴿: 545اسباب نزول آیة 

   

                                           
آیا كسى كه مرده بود، آن گاه او را زناده كاردیم و باراى او ناورى قارار دادیام كاه باا آن »ترجمه:  -1

است كاه او[ در تاری یهاسات كاه  رود مانند كسى است كه وصفش ]چنین [ مردم راه مى در ]میان

 .«كردند آراسته شده است بیرون آینده از آن نیست؟ بدینسان براى كافران آنچه مى

مؤلف به ابن عباس نسبت کرده درسات نیسات، بارای ایان کاه ایان حادیث را تنهاا ابوشایخ روایات  -2

 کرده است. صحیح عموم آیه است در مورد هر کافر و مسلمان است.

رده،  ااس ایاان ضااعیف اساات. واحاادی در از ضااحاا بااه قساام مرساال روایاات کاا 57842طبااری  -3

از زید بان اسالم باه قسام مرسال روایات کارده باا ایان وصاف در ایان اساناد  415 «نزول  اسباب»

بااه توااریج  117 کننااد. بااه زاد المساایر نی اساات کااه حاادیث وضااع میمبشاار باان عبیااد از جملااة کسااا

 محقق نگاه کنید.
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﴾1. 
ها بادون زکاات  ابن جریر از ابوعالیه روایت کرده اسات: برخای از مسالمان -477

کردند.  س این آیاه تاا آخار  روی می چیزهای دیگری را هم بوشش و در این کار زیاده

نازل شد
(2)

. 

َریج روایت کرده است: ثابت بن قیس بن شماس میوة یک درخت  -478 و از ابن ج 

به دیگران بوشید، شب که شاد یاک داناه خرماا هام بارای خرمای خود را تمام و کمال 

خودش باقی نماند
(3)

. 

*** 

 سورة اعراف

 آیه است 026این سوره مکی و 

  ﴿: 70 – 75اسباب نزل آیة 

    
   

      

 ﴾. 
روایت کرده است: در جاهلیت زنی برهنه خانة کعبه  بمسلم از ابن عباس  -479

ای را آویزان کرده بود، و  را طواف کرد، در حالی که تنها بر آلت تناسلی خود  ارچه

شود و من قسمت آشکار آن را  گفت: امروز قسمتی از بدن یا تمام آن آشکار می می

   ﴿این باره   وشانم. در نمی

    

                                           
[ باغهایى اساتوار بار  ایاه و غیار اساتوار بار  ایاه و درختاان  ى كه ]حاصلو اوست كس»ترجمه:  -1

هاى هر یك گوناگونناد و زیتاون و اناار را، همگاون و نااهمگون  دیاد  خرما و زراعت را كه میوه

هاى آن چاون باه باار نشااند، بووریاد و باه روز درویادنش حاق آن را بدهیاد. و  آورد.  س از میوه

 .«كنندگان را دوست ندارد -و اسرافاسراف م نید. بى گمان ا

 از ابوعالیه به قسم مرسل روایت کرده است. 54240 – 54242ضعیف است، طبری  -2

روایت کرده و این معضل است و احادثی را که ابن جاریج باه  54247جداً ضعیف است، طبری  -3

 کند جداً واهی اند. طور مرسل روایت می
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 ﴾1، .نازل شد 

   ﴿: 584اسباب نزول آیة 

      

    ﴾2. 
بر کوة صفا  ا: ابن ابوحاتم و ابوشیخ از قتاده روایت کرده اند: نبی اکرم  -482

ها را شاخه به شاخه مورد  ایستاد و قریش را به یکتا رستی دعوت نمود و تمام خاندان

هااا را از عااذاب سااوت  خطاااب قاارار داد: ای فرزناادان فااالن، ای فرزناادان فااالن و آن

خدای تعالی برحاذر داشات. در ایان میاان کسای از قاریش گفات: مجازات   روردگار و

زناد.  اس  بدون شک این رفیق شما دیوانه شده است که اینگونه شب تا صابح نعاره می

    ﴿آیاااااااااااااة  خااااااااااااادا 

      

   ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 587آیة  اسباب نزول

    
     

                                           
نمازى زینت خود را برگیریاد و بووریاد و بیاشاامید و اساراف  اى فرزندان آدم، در هر»ترجمه:  -1

بگاو: چاه كساى آن زینات خادا را كاه . م نید. باى گماان خداوناد اساراف كننادگان را دوسات نادارد

هااا[ در  آن ] اااكیزه اااكیزه را حاارام كاارده اساات؟ بگااو:  بااراى بناادگانش  دیااد آورده و روزیهاااى

[ اسات. بدینساان آیاات ]خاود[ را  [ ویا ه ]آناان ت ]هامزندگانى دنیا براى مؤمناان اسات. روز قیاما

 .«كنیم دانند به روشنى بیان مى براى گروهى كه مى
اى آشا ار  اند كه این همسون آنان هیچ دیوانگى ندارد؟ او جز بایم دهناده آیا اندیشه ن رده»ترجمه:  -2

 .«نیست

ساال روایاات کاارده اساات. از قتاااده بااه قساام مر 51470بااه ایاان عبااارت جااداً ضااعیف اساات، طبااری  -3

آیه وهن اسات،  قضیة رفتن  یامبر به کوة صفا به روایت صحیح آمده، اما در این خبر ذکر نزول

باطل است، زیرا  یامبر خادا ماردم را هنگاام صابح صادا  «زند هر شب تا صبح نعره می»کلمات 

فاات و مااردم را گهااا جمااع شاادند، چااون گفتااار  یااامبر را شاانیدند، ابولهااب سااونان خااود  کاارد و آن

 به توریج محقق نگاه کنید. 196 «زاد المسیر» راکنده شدند. به 
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﴾1. 
روایت کارده اناد: َحَمال بان ابوقشایر و  بابن جریر و دیگران از ابن عباس  -485

گفتنااد: اگار واقعاااً  یغمباار هسااتی مااا را آگاااه کاان کااه  ساموءل باان زیااد بااه رسااول خاادا 

رساد.  اس  دانیم که قیامات چاه زماانی فارا می د میقیامت چه وقت است؟ اگرچه ما خو

  ﴿خاااااااااااااااااااادای باااااااااااااااااااازر  آیااااااااااااااااااااة 

  ...﴾  را

 نازل کرد.

همچنین از قتاده روایت کرده است: قریش به  یغمبر خادا گفات: -480
(2)

]ماا و تاو  

ی بازر  فرماود: آیاد؟ خادا خویشاوندیم،  س نهانی به ماا بگاو کاه قیامات چاه وقات می

﴿   

﴾ «رسااند گااویی کااه تااو در بااارة قیاماات بساایار  رسااش و  از تااو می 

[«ای سؤال کرده، و از وقت آمدن آن آگاه شده
(3)

. 

  ﴿: 024اسباب نزول آیة 

  
   

 ﴾4. 
ها باه امامات  روایات کارده اناد: مسالمان ابن ابوحااتم و غیاره از اباوهریره  -487

کردند. در ایان بااره  خواندند و در آن حال صدای خود را بلند می نماز می رسول خدا

                                           
 رسند كه استقرارش كى خواهاد باود. بگاو: علماش فقاط در نازد  درباره قیامت از تو مى»ترجمه:  -1

سااازد. علام آن از اهاال آساامانها و زمااین   روردگاارم اساات. آن را جااز او بااه هنگاامش آشاا ار نمااى

كناى.   رسند كه گویى تو از آن كاوش ماى [ از تو مى به سوى شما نیاید. ]چنانبرنیاید. جز ناگهان 

 .«دانند بگو: علم آن فقط نزد خداوند است ولى بیشتر مردم نمى

باه قسام مرسال روایات از قتاده  419 «اسباب نزول»و واحدی در  51477ضعیف است، طبری  -2

 نگاه کنید. 198 «زاد المسیر»کرده اند. به 

 .542، ص 9ر طبری، همان منبع، ج تفسی -3

و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهید و خاموش بمانید تا ماورد رحمات قارار »ترجمه:  -4

 .«گیرید
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نااازل  ...﴾  ﴿آیااة 

شد
(1)

. 

ها در نماااز باااهم صااحبت  مانو نیااز از او چنااین روایاات کاارده اساات: مساال -484

  ﴿کردنااااااااااااااااااد. لااااااااااااااااااذا ایاااااااااااااااااان آیااااااااااااااااااه  می

﴾... نازل گردید
(2)

. 

 و از عبدهللا بن مغفل نیز به این معنی روایت کرده است. -481

همینگونه روایت کرده است ابن جریر نیز از ابن مسعود  -486
(3)

. 

کرد  ای را قراءت می خدا آیه و از زهری روایت کرده است: هروقت رسول -487

خواناد. ایان  آواز با  یامبر خادا[ می جوانی از انصار نیز همان آیه را با صدای بلند ]هم

آیه در بارة او نازل شد
(4)

. 

خااود از ابومعشاار از محمااد باان کعااب روایاات  «ساانن»سااعید باان منصااور در  -488

آن را بااه ساارعت  ها کاارد مساالمان ای را قااراءت می کاارده اساات: چااون رسااول خاادا آیااه

  ﴿کردند تا آیة  آموختند و همراة  یامبر قراءت می می

  

 ﴾ .نازل گردید 

 آید که این آیه مدنی است. به نظر من ]مؤلف[ از باهر حدیث برمی

*** 

 سورة انفال

 آیه است 71این سوره مدنی و 

  ﴿: 5ة اسباب نزول آی

     
    
    

                                           
روایت کرده اند. در این سناد عبدهللا بن عامر اسالمی ضاعیف اماا  467و واحدی  51197طبری  -1

 حدیث دارای شواهد است.

اسااناد آن قااوی نیساات بااه خاااطر ابااراهیم هجااری امااا حاادیث دارای  روایاات کاارده 51197طبااری  -2

 شواهد است.

روایت کرده اسناد آن ضعیف است، به خااطر انقطااع باین مسایب و ابان مساعود.  51190طبری  -3

و مسالم  5599مساعود بوااری  و حادیث ابان 179و مسالم  4174به حدیث زیاد بان ارقام بوااری 

 حقق نگاه کنید.به توریج م 7012 «ابن کثیر»و  178

ی باه صاورت مرسال از زهار 461 «اساباب نازول»و واحدی در  51194عیف است، طبری ض -4

 به توریج محقق. «زاد المسیر»روایت کرده اند. 
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   ﴾1. 
ر روایت کرده اناد:  یغمبا بابوداود، نسائی، ابن حبان و حاکم از ابن عباس  -489

خادا خطااب باه مسالمین گفات: کسای کاه جنگجاویی از ساااة دشامن را بکشاد  اااداش او 

چنین و چنان است، و کسای کاه یاک نفار از آناان را اسایر کناد سازاوار چناین و چناان 

جویااان  هااا ثبااات و  ایااداری کردنااد و جنگ هاساات.  ااس سااالووردگان زیاار بیرق  اداش

یم کوشایدند. سااس  یاران خطااب باه و  یکار و گردآوری غناا جوان به میدان جنگ به

جوانان گفتند: سهم ما را هم از غنایم بدهید، چون ما یار و یاور و همکار شما بودیم و 

آوردیاد. مساأله را در حضاور  شادید باه ماا  نااه می اگر باا فشاار زیااد دشامن مواجاه می

مطاااااااااارح کردنااااااااااد. خاااااااااادای باااااااااازر  در ایاااااااااان باااااااااااره  رسااااااااااول خاااااااااادا 

﴿    

   ﴾  را

نازل کرد
(2)

. 

چناین روایات کارده اسات: بارادرم عمیار در  احمد از سعد بان ابای وقااص  -492

بدر شهید شد و من از سااة مشرکان سعید بن عاص را کشاتم و شمشایرش را گارفتم و 

آوری شااده گفاات: شمشاایر را بااین غنااایم گاارد بااه حضااور  یااامبر آوردم. رسااول خاادا 

دادن غنیمتای کاه  بینداز، از حضور ایشان برگشتم و به سبب شهادت برادر و از دسات

دانااد اناادا  بااه زور از دشاامن گرفتااه بااودم حااالتی داشااتم کااه غیاار از خاادا هاایچکس نمی

زمااانی باایش ساااری نشااد کااه سااورة انفااال نااازل گشاات،  ااس رسااول خاادا فرمااود: باارو 

شمشیرت را از بین غنایم بردار
(3)

. 

روایت کرده اناد: روز بادر شمشایری را  ابوداود، ترمذی و نسائی از سعد  -495

به حضور رسول خدا آوردم و گفاتم: ای  یاامبر، باه راساتی کاه خادا بار جراحاات قلابم 

مرهم گذاشت، بدینگونه که از مشرکان انتقام گرفتم اینک این شمشیر را به من بابوش 

                                           
[ انفال از آن خدا و رساول   رسند. بگو ]ح م تقسیم درباره انفال )غنائم جنگى( از تو مى»ترجمه:  -1

رید و آنچه را در بین شاما جریاان دارد باه صاالح آریاد و اگار ]او[ است.  س از خداوند  روا بدا

 .«مؤمن هستید از خداوند و رسول او فرمان برید

 0، حااکم 716/  54، ابن ابوشیبه 057 «تفسیر»، نسائی در 0779 – 0777حسن است، ابوداود  -2

و  095/  6، بیهقای 51664 – 51660، طباری 1297، ابن حبان 707و  706و  570و  575/ 

باا او موافاق اسات. عبادالرزاق در  روایت کرده اند. حااکم ایان را صاحیح گفتاه و ذهبای هام 751

از وجه دیگر از ابن عباس به این معنی روایت کرده، اما اسناد آن ساقط اسات  9487 «مصنف»

 «زاد المسایر»و  7585 «قرطبای»به تفسایر بابت محمد بن سائب کلبی که متروا و متهم است. 

 وریج محقق نگاه کنید.به ت 628

، واحادی 0689، سعید بان منصاور 772/  50، ابن ابوشیبه 581و  582/  5صحیح است، احمد  -3

های هردو اسناد  یاز دو طریق از سعد بن وقاص روایت کرده اند. راو 468 «اسباب نزول»در 

 به توریج محقق نگاه کنید. 429 «کشاف»ثقه هستند. به 
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آن تو، با خود گفاتم: شااید ایان شمشایر باه  گفت: این شمشیر نه از آن من است و نه از

کساای داده شااود کااه در میاادان امتحااان و آزمااون شااهامتی را کااه ماان نشااان دادم هرگااز 

آماد و گفات: از مان چیازی را مطالباه کاردی کاه  انجام نداده است. ساس رسول خدا 

مااااااال ماااااان نیساااااات، حااااااال اگاااااار مااااااال ماااااان شااااااد از آن تااااااو باشااااااد.  ااااااس آیااااااة 

﴿  ﴾...  بااه ایاان

سبب نازل شد
(1)

. 

ا: ابااان جریااار از مجاهاااد روایااات کااارده اسااات: مسااالمانان از رساااول خااادا  -490

شااود،  ااس بوااش  اانجم آن چااه   رساایدند چهااار  اانجم غنااایم در بااین مساالمانان تقساایم می

شود. در این باره آیة فوق نازل شد می
(2)

. 

  ﴿: 1اسباب نزول آیة 

    
    

 ﴾3. 
اباان ابوحاااتم و اباان مردویااه از ابوایااوب انصاااری روایاات کاارده انااد: در  ا: -497

گفت: به مان خبار داده اناد کاه کااروان ابوسافیان نزدیاک  مدینه بودیم که رسول خدا 

اندیشید، امید است خدا این کاروان را با هماه امکانااتش  است، شما در این باره چه می

در دسترس ما قرار دهد.  س از مدینه خارج شادیم و یاک یاا دو روز راه  یاوده باودیم 

کنیاد،  ها ]سااة قریش که از مکه آمده است[ چاه فکار می که  یامبر فرمود: در بارة این

اریم و تنهااا باارای بااه مااا تاااب و تااوان جنااگ بااا قااریش را نااد گفتاایم: ای رسااول خااد!

گفات: ای ماردم ]از جناگ  گرفتن اموال کاروان از مدینه بیرون شادیم. مقاداد  غنیمت

خودت همراه با »چنین حرفی بر زبان نیاورید:  روگردان نشوید و[ مثل قوم موسی 

آیاااااة  «نشاااااینیم نت نباااارد کااااان، امااااا ماااااا اینجااااا می روردگااااارت بااااارو و بااااا دشااااامنا

﴿    

   

                                           
ح  5748به طاور موتصار و در کتااب جهااد و سایر باه طاور مفصال  5748صحیح است، مسلم  -1

ادب »، بوااری در 056 «تفسایر»، نسائی در 7589و  7279، ترمذی 0742، ابوداود 44و  47

باه کلماات  577و واحدی ص  095/  6، بیهقی 570/  0، حاکم 780و  771، ابویعلی 04مفردم 

 متقارب روایت کرده اند.

بااه توااریج  650 «زاد المساایر»روایاات کاارده اساات. بااه  51665و  51662مرساال اساات، طبااری  -2

 محقق نگاه کنید.

ات بیارون آورد و باه راساتى گروهاى از  چناان كاه  روردگاارت باه حاّق تاو را از خاناه»ترجماه:  -3

 .«مؤمنان ناخشنود بودند
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 ﴾ نازل شد
(1)

. 

به این معنی روایت کرده است بابن جریر نیز از ابن عباس  -494
(2)

. 

  ﴿: 9اسباب نزول آیة 

    
   

  ﴾3. 
روایت کرده است: رسول خادا ]روز بادر[  ا: ترمذی از عمر بن خطاب  -491

رسید و قلت یاران خود را کاه  انبوة سااة مشرکان را که تعدادشان به هزار جنگجو می

دست به مجاهد زیادتر بود مشاهده کرد و رو به قبله ایستاد و  752تعدادشان اندکی از 

دعا برافراشت و باا  روردگاارش باه راز و نیااز  رداخات: باار خادایا باه آنچاه بار مان 

ای وفا کن،  روردگاارا اگار ایان گاروه از  یاروان اساالم باه هالکات برساند  وعده کرده

دیگر هرگز روی زمین کسی تو را نوواهد  رستید، خالصه رو به قبلاه دسات باه دعاا 

و فریاااد و زاری کاارد تااا ردای مبااارا از  و نیاااز آنقاادر بااه درگاااة  روردگااارش راز

به خدمت  یامبر آمد و ردا را گرفت و بار شاانة مباارا ایشاان  دوشش افتاد. ابوبکر 

افکند،  س دست در گاردن سارور کائناات اناداخت و گفات: ای محباوب رب العاالمین، 

است،  همینقدر دعا و نیایش و تضرع و خواهش که به درگاة  روردگارت کردی کافی

هایی کاه باه تاو داده وفاا خواهاد کارد. باه ایان سابب  چاره سااز باه هماه وعادهایزد یقیناً 

   ﴿خااادای بااازر  آیاااة 

   
   

  ﴾  را نازل

کان کمک نمودکرد.  روردگار مسلمانان را با فرشت
(4)

. 

  ﴿: 57اسباب نزول آیة 

     
     

   
   

                                           
یثمای ابن لهیعه، با این وصاف هروایت کرده است اسناد آن ضعیف است به خاطر  4216طبری  -1

 داند. ممکن به جهت شواهدش حسن بداند. این را حسن می 9912 «مجمع الزوائد»در 

 .587، ص 9تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2

[ شااما را  ااذیرفت ]بااا ایاان  خواسااتید،  ااس ]دعاااى آن گاااه كااه از  روردگارتااان فریاااد مااى»ترجمااه:  -3

 .«هستم [ كه: من با هزار كس از فرشتگان  یا ى یاریگر شما مضمون

، 10و  15/  7 «دالئاال»و در  705/  6، بیهقاای 4797حبااان  ، اباان5767صااحیح اساات، مساالم  -4

گویااد: ایاان حاادیث حساان صااحیح  یروایاات کاارده انااد. ترمااذی م 51747و طبااری  7285ترمااذی 

 به توریج محقق. 974 «تفسیر بغوی»است. 
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﴾1. 
َسیَّب  -496 روایت کرده اسات: در غازوة احاد  و او از  درش حاکم از سعید بن م 

حمله کرد ]مردان مسلمان بر او هجوم آوردناد و  یاامبر خادا  ابی بن خلف به  یامبر 

دستور داد[ راة او را باز بگذارید، مصعب بن عمیر به رویارویی او شتافت ]ولی این 

یال آماد[دلیر مرد سااة اسالم به دست ابی بن خلف به درجة رفیع شهادت نا
(2)

. رساول 

خدا قسمتی از شانة او را از شکاف میاان کااله خاود و زره دیاد و آنجاا را باا نیازه زد. 

اباای باان خلااف از اسااب افتاااد، امااا از زخاام وی خااون جاااری نشااد و فقااط اسااتووانی از 

زد یارانش او را بردناد.  های  هلویش شکست. در حالی که مثل گاو بانگ می استووان

این که خراشیدگیی بایش نیسات، چارا اینقادر عااجز و ناتوانات سااخته  س به او گفتند: 

کشم بارای یااران خاود  است، ابی سون رسول خدا را که گفته بود: من یقیناً أبی را می

نقل کرد و گفت: سوگند به آن که جانم به اختیار اوسات اگار ایان زخام کاه بار بادن مان 

شادند. ابای قبال از  مار  می است بار بادن هماة ماردم ذی المجااز باود، جملگای طعماة

 ﴿رساایدن بااه مکااه بااا بیچااارگی و زبااونی درگذشاات. خاادای متعااال آیااة 

     

﴾ را تا آخر در این باره نازل کرد
(3)

. 

 اسناد این حدیث صحیح و لیکن غریب است.

در  رسااول خاادا اباان جریاار از عباادالرحمن باان جبیاار روایاات کاارده اساات:  -497

غزوة خیبر کمانی خواست و با آن باه ساوی قلعاه تیرانادازی کارد، تیاری بااال رفات و 

  ﴿اباان اباای حقیااق در بسااتر خااوابش کشااته شااد.  ااس 

 ﴾ .تا آخر آیه نازل شد 

روز بدر یک مشات خااا برداشات و باه ساوی مشارکین  رتااب  ]... رسول خدا 

ای از آن خااا در ساوراخ بینای،  رکان کسای نباود مگار ایان کاه ذرهکرد. در سااة مشا

چشم و دهنش رفت،  س تارومار شدند و فرار کردند[
(4)

. 

                                           
[  ت و هنگامى كه ]به سوى آنان خااهاید، بل ه خداوند آنان را كش  س شما آنان را ن شته»ترجمه:  -1

[ خاویش باه مؤمناان عطاایى نیاك ببوشاد. باى  اف ندى، تو نیف ندى بل ه خداوند اف ند و تا از ]سوى

 .«گمان خداوند شنواى داناست

 .157/  0خاتم  یامبران ترجمة حسین صابری:  -2

به ابن مسیب نسابت  757 / 7 «دار المنثور»و سیوطی در  772/  0و ابن کثیر  998عربی الابن  -3

از موسای بان عقباه از زهاری  475 «اسباب نزول»و  708و  707/  0 «مستدرا»داده اند. در 

از سعید بن مسیب از  درش روایت شده. بنابراین، موصول و اسانادش باه شارط بوااری صاحیح 

از زهاری روایات  51840است، حاکم و ذهبی این را به شرط شایوین صاحیح گفتاه اناد. طباری 

دانناد و شاوکانی در فاتح  زوة بادر میایان قضایه را در غا 772/  0بان کثیار کارده. ابان عربای و ا

 به توریج محقق. 659 «زاد المسیر»به این نظر موافق است  779/  0ر القدی

 .021، ص 9تفسیر طبری، همان منبع، ج  -4
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ابن جریر و ابن ابوحاتم و طبرانی از حکیم بان حازام روایات کارده اناد: در  -498

آمااااد و ماننااااد صاااادای  روز باااادر آوازی شاااانیدیم کااااه از آساااامان بااااه سااااوی زمااااین می

ها  مشااتی از ایاان ساانگریزه بااود کااه باار طشااتی فاارو افتااد. رسااول خاادا  هایی ساانگریزه

  رتاب کرد و ما تارومار شدیم.

 روایت کرده است. بابو شیخ نیز به این معنی از جابر و ابن عباس  -499

ابن جریر از راة دیگر به این معنی به صورت مرسل روایت کرده است -122
(1)

. 

   ﴿: 59اسباب نزول آیة 

    
     

    
    

     

 ﴾2. 
ست: چون در روز بدر حاکم از عبدهللا بن ثعلبه بن ابوصعیر روایت کرده ا -125

آرایی کردند و رو در روی هم قرار گرفتند، ابوجهل گفت:  روردگارا!  دو سااه صف

هرکدام از ما اتحاد و  یوستگی بین خویشاوندان و نزدیکان را به هم ریوته و آیین 

یگانه و ناآشنا آورده فردا در میدان جنگ  شت او را خم کن. ابوجهل با این دعا 

 ﴿موفقیت کرد.  س آیة  ی ودرخواست  یروز

   
     

     
    

    
    

﴾ نازل شد
(3)

. 

                                           
 .021، ص 9تفسیر طبری، همان منبع، ج  -1

[ برایتاان آماد، و اگار ]از  ویااى فاتح بودیاد، باى گماان فاتح ]مؤمناان[ اگار ج ]اى كافران»ترجمه:  -2

گاردیم و  [ بااز ماى [ باز ایستید، آن براى شما بهتر است و اگر ]به كفار[ بااز گردیاد ]ماا هام جنگ

هیچ چیز را از شاما بااز نادارد و ]بدانیاد[ كاه خداوناد باا مؤمناان  -هر چند بسیار باشند -گروهتان

 .«است

 «دالئال»و بیهقای در  51862، طباری 708/  0، حااکم 005 «تفسیر»، نسائی در 475/  1احمد  -3

روایت کرده اند. اسناد آن تا عبدهللا صحیح است اماا او باه صاحنه موجاود نباود، زیارا او  74/  7

سن و ساال اسات کاه تنهاا  یاامبر خادا را دیاده و باس باا ایان وصاف ایان حادیث دارای  صحابی کم

به توریج محقق نگاه  5527 «فتح القدیر»رسد. به  ه آن درجة صحیح میکه ب شواهد مرسل است

 کنید.
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ابوحااتم از عطیاه روایات کارده اسات: ابوجهال گفات: خادایا یاار و یااور  ابن -120

عزیزتارین ایان دو گااروه بااش و دساتة برتاار را نصارت عطااا کان،  اس ایاان آیاه نااازل 

شد
(1)

. 

  ﴿: 07اسباب نزول آیة 

    
  
   

﴾2. 
سعید بن منصور و غیره از عبدهللا بان ابوقتااده روایات کارده اناد: در غازوة  -127

بنی قریظه یهود بنی قریظاه از اباو لباباه بان عباد المناذر  رسایدند کاه عاقبات ایان امار 

دن.  اس در یابرای ما چگونه است؟ او به گلوی خود اشاره کرد یعنای کشاتن و سار بر

 ﴾   ﴿بااارة او 
گوید: از آنجا قادم بیارون نگذاشاته باودم کاه دریاافتم باه خادا و  ابولبابه می نازل گردید.

ام رسااول او خیاناات کاارده
(3)

. ]چااون حیاارت و وحشاات بناای قریظااه فزوناای یافاات، از 

شادن و  لیمها بفرستد تا با او در باارة تس رسول هللا خواهش کردند که ابولبابه را نزد آن

مشورت کنند، ابولبابه از قبیلة اوس بود و بنی قریظاه باا  نهادن به حکم  یامبر  گردن

 یمان بودند.  س رسول خدا ابولبابه را نزد آنان فرستاد. چون ابولبابه باه قلعاة  اوس هم

شان از وی به گرمی استقبال کردند و زناان و کودکاان باه گریاه  ها وارد شد. مردان آن

ها رقت آورد. گفتند: ای ابولبابه! آیا تسالیم شاویم   رداختند. ابولبابه بر حال آنو زاری 

و به حکم محمد گردن نهیم؟ گفت: آری، و در عین حال به حلق خود اشاره کرد یعنای 

زدن است.  س این آیه در این مورد نازل شاد. ابولباباه  فرجام تسلیم سر بریدن و گردن

ام.  شدم به خدا و رسول او خیانت کارده ا بودم که متوجهه گفته است: هنوز در دیار آن

لذا ابولبابه نزد رسول خدا نیامده از همانجا به مسجد رفت و خود را به ساتون بسات و 

گفت: تا مورد عفو  روردگار قرار نگریم، از اینجا نوواهم رفت، ساحرگاة شاب ششام 

ها کرد[ابولبابه مورد بوشایش قرار گرفت و  یامبر شوصاً او را ر
(4)

. 

روایات کارده اناد: هنگاامی کاه  ا: ابن جریر و غیره از جاابر بان عبادهللا  -124

آمد و گفات: ابوسافیان  به حضور رسول خدا  ابوسفیان از مکه خارج شد. جبرئیل 

به اصحاب بزرگوار گفت: لشکر ابوسافیان باه فاالن  به فالن جا رسیده است.  یامبر 

                                           
باه تواریج  600 «زاد المسایر»مرسل، عطیة عوفی ضعیف است. حدیث دارای شواهد اسات. باه  -1

 محقق نگاه کنید.

اى مؤمنااان، بااه خداونااد و رسااول ]او[ خیاناات ن نیااد و بااه امانتهاااى هماادیگر ]نیااز[ در »ترجمااه:  -2

 .«دانید خیانت نورزید كه مىحالى 

 از وی موتصراً از زهری به همین معنی روایت کرده است. 51978مرسل است، طبری  -3

 .751هذا الحبیب، ص  -4
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ارویی باا او رواناه شاوید و ایان راز را  وشایده داریاد. جا رسیده است،  س بارای رویا

یک نفر از منافقان جریاان را بارای ابوسافیان نوشات: محماد قصاد دارد باه شاما حملاه 

 ﴿کناااااد،  اااااس محتااااااط و آمااااااده باشاااااید. در ایااااان بااااااره خااااادای تعاااااالی ایااااان آیاااااه 

  ﴾...  را ناااااازل

 و سیاق آن نظر است.کرد. این حدیث غریب و در سند 

ای ساااونان رساااول خااادا را  ابااان جریااار از سااادی روایااات کااارده اسااات: عاااده -121

کردند، به ایان ترتیاب گفتاار رساول خادا باه گاوش مشارکان  شنیدند و آن را افشا می می

رسید،  س این آیه نازل شد می
(1)

. 

   ﴿: 72اسباب نزول آیة 

   
     

    

   ﴾2. 
روایات کاارده اسات: گروهای از قااریش و  با: ابان ابوحااتم از اباان عبااس  -126

بزرگان قبایل موتلف گرد آمدند تا به دار الندوه ]محل برگزاری جلسات بزرگاان مکاه 

قصاای باان کااالب آن را بنااا گذاشااته بااود[ برونااد. ابلاایس نیااز بااه صااورت  یاار ماارد  کااه

هااا آمااد. چاااون او را دیدنااد گفتنااد: تاااو کیسااتی؟ گفااات:  دانشاامند و بزرگااواری نااازد آن

 یرمردی از اهل نجد، شنیدم برای کار مهمی اجتمااع کارده ایاد خواساتم در جماع شاما 

بهره نمانید. گفتند: بسایار خاوب  ن بیحاضر باشم تا از خیراندیشی و نصایح سودمند م

ها داخل شد و گفت: در کار این مرد نیکو بیندیشید، یکی گفت: به بند  داخل شود، با آن

و زنجیرش بکشید و به چااه و زنادانش بیندازیاد، آنگااه منتظار مار  او باشاید تاا مثال 

دی نجا همتایان  یشینش زهیر و نابغه شاعران مشهور هالا شود. دشمن خادا  یرمارد

ی به نفع شما نیست، سوگند به خدا جاسوسان او فرماان و  یغاام گفت: نه به خدا این رأ

او را از  شاات دیوارهاااای زناادان باااه اصااحابش خواهناااد رساااند و در اولاااین فرصااات 

شاما از او دفااع  ربایناد و در برابار آسا او را از چنگال شما می ای برق یارانش با حمله

هااا شااما را از  بوش نیساات، ممکاان آن چناادان اطمینااان کننااد. وضااع شااما و حمایاات می

دیارتان اخراج نمایند  س تدبیر نیکوتری ببیندیشید. یکی دیگر گفت: او را از دیارتان 

بیرون کنید تا از دست او راحت شوید وقتای از ایان جاا بارود دیگار حرکاات او بارای 

ودی نوواهد بوشید، آیا بار نوواهد بود. شیخ نجدی گفت: این تدبیر به شما س شما زیان

شیرینی گفتار، فصاحت زبان و تاأثیر ساونان دلنشاین او را ندیاده ایاد کاه چگوناه قلاب 

                                           
بااه  674 «زاد المساایر»ساادی بااه قساام مرساال روایاات کاارده. بااه از  51945مرساال اساات، طبااری  -1

 توریج محقق نگاه کنید.

ورزیدند تا تاو را بناد كشاند یاا تاو را ب شاند یاا  [ تو م ر مى ]باره و آن گاه كه كافران در»ترجمه:  -2

كارد و  [ تادبیر ماى ورزیدناد و خداوناد ]هام در قباال م رشاان [ بیرونت كنناد. و م ار ماى ]از وطن

 .«خداوند بهترین تدبیركنندگان است
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کند. قسم به خدا اگر ایان کاار را بکنیاد او از قبایال عارب دعاوت  شنونده را تسویر می

آورند و از شهر و دیارتاان  شوند و بر شما یورش می ها بر گرد او جمع می کند، آن می

گویاد،  کشند. گفتند: به خادا راسات می تان را می کنند و بزرگان و اشراف تان می نبیرو

خوب بیندیشید و تدبیر دیگری مطرح کنید. ابوجهال گفات: شاما را باه اجارای تادبیری 

کنم هرگز به آن اندیشیده باشید و رای برتر هم غیر از ایان  کنم که فکر نمی توصیه می

هر قبیله یک جوان ورزیده، ماهر و دارای اصل و  گفت: از نیست. گفتند: آن چیست؟

ها یک شمشیر بران بدهیاد. سااس  نسب شریف و عالی را برگزینید و به هرکدام از آن

جمعی هجوم آورند و یکبااره بار او ضاربت بزنناد، چاون باه قاتلش رسااندید  ها دسته آن

اشام بتواناد باا تماام کنم قبیلة بنای ه شود. گمان نمی خونبهای او بین همة قبایل تقسیم می

 اذیرد، بدینساان آزار  قریش بجنگد و چون عجز خویش را ببیند نااگزیر خونبهاا را می

خاطر می شویم. نجدی گفت: باه خادا تادبیر ساالم نظار  او را از خود دور ساخته آسوده

آرا به تصویب رساید و بارای اجارای توطئاه از  همین جوان است. این  یشنهاد به اتفاق

آمد و دستور داد که آن شاب را  آمدند. جبرئیل امین به حضور نبی کریم آنجا بیرون 

در اطاق خواب خود ساری نکند و از حیلة قریش آگاهش سااخت.  اس رساول خادا آن 

شب در خانة خویش نووابید. و خدای متعال اجازة خروج از مکاه را در آن هنگاام باه 

هاای خاود را باه او یاادآور  ی نعمتاو داد.  س از رسیدن رسول خدا به مدینه ایزد تعال

    ﴿شااااد و آیااااة 

﴾... .را نازل فرمود 

اباان جریاار از طریااق عبیااد باان عمیاار از مطلااب باان ابووداعااه روایاات کاارده  -127

ای در سر دارناد؟ گفات:  گفت: مردم علیه تو چه توطئه است: ابو طالب به نبی کریم 

زندانی کنند یا بکشند و یا از این شاهر اخاراجم نمایناد. گفات: ایان خبار  خواهند مرا می

را که برایت رسانده؟ گفت:  روردگارم. ابوطالب گفت:  روردگارت چه خدای خاوبی 

است! نسبت به او خیرخواه باش و در حقش نیکی کن،  یاامبر گفات: مان نسابت باه او 

 ﴿کنااد. آیااة  ت میچنااین باشاام، بلکااه خاادایم ماارا بااه خیاار و نیکااویی هاادای

   

﴾... .نازل شد 

ابن کثیر گفته است: ذکر ابوطالب در این حدیث غریب بلکه منکر است، زیرا ایان 

 قضیه در شب هجرت سه سال بعد از درگذشت ابوطالب صورت گرفته است.

  ﴿: 75اسباب نزول آیة 
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  ﴾1. 
بیار روایات کارده اسات: نبای اکارم  -128 در روز  ا: ابن جریار از ساعید بان ج 

اس بدر عقبه ابن ابومعیط، طعیمه بن عدی و نضر بن حارث را به اسارت گرفات، سا

ها را داد. مقداد کاه نضار را باه اساارت گرفتاه باود، گفات: ای رساول  دستور کشتن آن

ام. رساول خادا گفات: او راجاع باه کتااب خادا ساونان  خدا! این را من به اسارت گرفتاه

  ﴿گفااااااااااات. در باااااااااااارة او آیاااااااااااة  نااااااااااااروا می

    

﴾ نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 70اسباب نزول آیة 

     
    
   

   

  ﴾3. 

 ﴿ابااان جریااار از ساااعید بااان جبیااار روایااات کااارده اسااات: آیاااة  -129

    

  ﴾...  در ماااورد نضااار بااان حاااارث

نازل شده است
(4)

. 

   ﴿: 74 – 77اسباب نزول آیة 

    
    

  ﴾. 
ابوجهل بن هشام گفت: خدایا روایت کرده است:  بواری از انس بن مالک  -152

اگار ایان قاارآن حاق و از ناازد تاو آمااده اسات، باار ماا از آساامان سانگ ببااار و یاا عااذابی 

   ﴿دردنااااا بااار مااااا ناااازل کااان.  ااااس خااادا آیااااة 

                                           
ند این تاوانیم گفات، و چون آیات ما بر آنان خوانده شود، گویند: شنیدیم، اگر بوواهیم مان»ترجمه:  -1

 .«هاى  یشینیان نیست این جز افسانه

 به صورت مرسل روایت کرده. 51997طبری  -2

[ تااو حااّق اساات، از آساامان  [ از ]سااوى و آن گاااه كااه گفتنااد: بااار خاادایا، اگاار ایاان ]قاارآن»ترجمااه:  -3

 .«سنگهایى بر ما بباران یا عذابى دردناه به ما برسان

 این مرسل و دارای شواهد مرسل است.روایت کرده  51991طبری  -4
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  ...﴾  را

نازل کرد
(1)

. 

ان حاین طاواف روایات کارده اسات: مشارک با: ابن ابوحاتم از ابن عباس  -155

  ﴿گفتنااد: مااا را بیااامرز و از گناهااان مااا درگااذر. آیااة  کعبااه می

 ﴾... .نازل شد 

ابن جریر از یزید بن رومان و محمد بن قیس روایت کرده است: قریشیان  -150

گفتند: خدا تنها محمد را از بین ما اعزاز و اکرام کرده است؟  به یکدیگر می

ردگارا! اگر این قرآن برحق و از جانب تو آمده است، برما از آسمان سنگ ببار،  رو

شب که شد از گفتار خود  شیمان شدند و گفتند: بار خدایا! از گناهان ما درگذر.  س 

   ﴿خدای عزوجل 

    
    
    
    
    

   
   
   

    

﴾  کردرا نازل
(2)

. 

یر از ابن ابزی روایات کارده اسات: زماانی کاه رساول هللا ا: و نیز ابن جر -157

   ﴿در مکاااااااااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااااااااود خااااااااااااااااااااااااادا 

  ﴾  را

  ﴿  ناااازل کااارد و باااه مدیناااه کاااه آماااد خااادا 

  

 ﴾  را نازل فرمود، زیرا مسلمانانی کاه

کردناد. چاون بقیاة مسالمانان نیاز از مکاه  ی ماندند از خدا طلاب مغفارت میدر مکه باق

   ﴿خاااااااااااااااااارج شااااااااااااااااادند خااااااااااااااااادا آیاااااااااااااااااة 

                                           
زاد »نااد. همااه از انااس روایاات کاارده ا 997بغااوی  479، واحاادی 4649صااحیح اساات، بواااری  -1

 به توریج محقق. 678 «المسیر

و خداوند بر آن نیست كه آنان را در حاالى كاه »: ترجمه آیا  روایت کرده است. 56251طبری  -2

در حالى كه آنان آمرزش خواهند، خداوند عاذاب كنناده آناان تو در میان آنانى عذاب كند. و ]نیز[ 

و سزاوارشان نیست كاه خداوناد آناان را عاذاب ن ناد حاال آن اه آناان ]ماردم را[ از مساجد . نیست

[ آنجااا جااز  [ آنجااا نیسااتند، ساازاوار ]تولیاات دارنااد، در حااالى كااه ساازاوار ]تولیاات الحاارام باااز مااى

 .«دانند  رهیزگاران نیستند. ولى بیشترشان نمى
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﴾...  را نازل کرد.  س اجازة فتح مکه را داد و هماان

عذابی شد که بر مشرکان وعده داده بود
(1)

. 

   ﴿: 71اسباب نزول آیة 

    
   

   

 ﴾2. 
روایاات کاارده اساات: در زمااان جاهلیاات حااین  با: واحاادی از اباان عماار  -154

کشاایدند،  ااس خاادای باازر  ایاان آیااه را نااازل  زدنااد و فریاااد می طااواف کعبااه کااف می

کرد
(3)

. 

بان جبیار[ روایات کارده اسات: هرگااه قاریش در اثناای ابن جریار از ساعید ] -151

وت زدناد و صا ا تمسور و اساتهزاء کاف میشدند ب رو به رو می طواف با نبی کریم 

کشیدند  س این آیه نازل شد می
(4)

. 

  ﴿: 76اسباب نزول آیة 

   
     

   
     

   

  ﴾5. 
زهری، محمد بن یحی بن حبان، عاصم بن عمیر فرماید که:  ابن اسحاق می -156

بدر دچار بن قتاده و حصین بن عبدالرحمن برای من گفته اند: چون قریش در جنگ 

مصایب دردآور گردید و به مکه بازگشت، عبدهللا بن ابو عکرمه بن ابوجهل و 

شان در نبرد  صفوان بن ابو ا َمیَّه همراة گروهی از مردان قریش که  دران و فرزندان

روان کفر و ایمان در معرکة بدر هالا شده بودند، نزد ابوسفیان و همراهان او که کا

                                           
یان ضاعیف اسات و ماتن به قسم مرسل از ابن ابزی روایات کارده ا 56224ضعیف است، طبری  -1

 به توریج محقق نگاه کنید. 679 «زاد المسیر»غریب است. به 

[  [ جاز باناگ بار آوردن و كاف زدن نیسات.  اس باه ]سازاى و نمازشان نزد خانه ]كعبه»ترجمه:  -2

 .«بچشید[ عذاب را  كفر ورزیدن ]خود طعم

از عطیة عوفی از ابن عمر روایات کارده عطیاه ضاعیف اسات.  482 «اسباب نزول»واحدی در  -3

 به توریج محقق نگاه کنید. 642 خبر شواهد دارد. به زاد المسیر اما این

از ساعید باه صاورت مرسال روایاات  56249از ساعید بان جبیار از ابان عباااس و  56248طباری  -4

 کرده است.

بوشاند تاا ]ماردم را[ از راه خادا بااز دارناد.  اس باه  استى كافران مالهایشاان را ماىبه ر»ترجمه:  -5

[  شایمانى بار آناان خواهاد باود، ساااس  كنناد، آن گااه ]آن خارج كاردن مایااه زودى آن را خارج ماى

 .«شوند مغلوب گردند و كافران به سوى جهنم رانده مى
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دند رفتند و ابهار داشتند: ای گروة قریش، محمد در کر یتجارتی قریش را هدایت م

حق شما ستم روا داشت و نوبگان شما را کشت. اینک شما با  رداخت اموال این 

کاروان ما را در جنگ او مساعدت کنید، امید که از وی انتقام بگیریم. قریش این کار 

 ﴿ایت است آیة رو بها همچنان که از ابن عباس  را انجام داد. و در بارة آن

   
   

    
     

   
   

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

بن عتیبه روایت کرده است: ابوسفیان چهل اوقیه ابن ابوحاتم از حکم -157
(2)

طال  

برای تجهیز سااة شرا خرج کرد و این آیه در مورد او نازل گردید
(3)

. 

بَیار روایات کارده اسات: ابوسافیان در  -158 ابن جریر از ابان ابازی و ساعید بان ج 

ان و جناگ احااد دو هاازار نفار را از قبایاال موتلااف اجیار کاارد تااا در نبارد علیااه مساالمان

در میان سااة شرا باشند.  س این آیه در بارة او نازل شد رسول خدا 
(4)

. 

  ﴿: 47اسباب نوزول آیة 

   
   
    

     

 ﴾5. 
ابن جریر از محمد بن کعاب قربای روایات کارده اسات: در غازوة بادر ا:  -159

سرا به جناگ آماده بودناد.  اس  قریش از مکه با دف و دایره، را مشگران و زنان نغمه

  ﴿هاااااااااااااااا آیاااااااااااااااة  باااااااااااااااارة آن  روردگاااااااااااااااار در

                                           
تح فامرسال باه مجماوع قاوی هساتند.  حادیاثاز ابان اساحاق روایات کارده و ایان ا 56277طبری  -1

 به توریج محقق. 5551 القدیر

 ای است معادل هفت مثقال. اوقیه، وزنه -2

 روایت کرده و این مرسل است. 56270طبری  -3

از  480 «اساباب نازول»از ابن ابازی و واحادی در  56275و از سعید بن جبیر  56272طبری  -4

باه تواریج  647 «یرزاد المسا»ایات کارده اناد. باه باه قسام مرسال روسعید بان جبیار و ابان ابازی 

 محقق نگاه کنید.

و چون كسانى مباشید كه از روى سركشى و خودنمایى به مردم از سرزمینشان بیارون »ترجمه:  -5

 .«كنند، احاطه دارد داشتند و خداوند به آنچه مى آمدند و ]مردم را[ از راه خدا باز مى
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 ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 49 – 48اسباب نزول آیة 

    
    

     
   
     

     
      

   ﴾2. 
روایت کرده  با سند ضعیف از ابوهریره  «معجم اوسط»طبرانی در  -102

 ﴿است: هنگامی که  روردگار در مکه 

   

﴾  :ا! آن کدام ( را نازل کرد، عمر فاروق  رسید: ای فرستادة خد41)قمر

جمع خواهند بود؟ این  رسش  یش از غزوة بدر بود. چون روز بدر قریش منهزم شد 

گفت:  رسول خدا را دیدم که با شمشیر برهنه در  ی آنان بود و می

﴿   

 ﴾  بنابراین نزول آیه در بارة شکست سااة

 ﴿. و خدای بزر  آیة مشرکان در روز بدر بوده است

   

...﴾  :( و 64)مؤمنون﴿  

    

  ...﴾  :( را در بارة 08)ابراهیم

در روز بدر یک مشت ریگ به سوی  نبی کریم بدر نازل کرده است. روز 

ها را  ر  ها را فرا گرفت و چشم و دهان آن کرد که همه لشکرگاه آن مشرکان  رتاب

شد از دهانش ریگ و خاا بیرون  ها کشته می کرد آنگونه که هرکدام از آن

    ﴿ریوت. و خدا  می

  ﴾  :نازل را در این باب  (57)انفال

                                           
 .56597طبری  -1

ن بود كه شیطان كارهایشان را براى آناان بیاراسات و گفات: اماروز هایچ كاس از و چنی»ترجمه:  -2

تواند بر شما چیاره گاردد و مان یااریگر شاما هساتم.  اس چاون هار دو گاروه رو باه رو  مردم نمى

بیانم  شدند، آهنگ بازگشت كرد و گفت: بى گمان من از شما بیزارم، به راستى مان چیازى را ماى

 .«ترسم و خداوند سوت كیفر است خداوند مى بینید، من از كه شما نمى
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  ﴿کرد. و آیة 

   

...﴾ مادة بلیس نازل کرد. ]هنگامی که قریش آرا در بارة ا

حرکت به سوی بدر شد، دشمنی و جنگی را که با بنی بکر داشت به یاد آورد و 

زند حرکت خود را به تأخیر انداخت.  ها ضربه می ترسید که این قبیله از  شت به آن

ورت سراقه بن مالک یکی از سران بنی کنانه در رأس سااهی از آنگاه ابلیس به ص

تواند شما را مغلوب کند من  ناة شما  شیاطین باهر شد و گفت: امروز هیچکس نمی

و  آرایی کردند کنم. چون دو سااه صف هستم و شما را در برابر بنی بکر کمک می

یدان بدر فرار فرشتگان به کمک مسلمانان برخاستند، ابلیس و همراهانش از م

تبه بن ربیعه و عده ای از همراهانش گفتند: مسلمانان را  کردند[. در روز بدر ع 

  ﴿شان مغرور ساخته است.  س  دین

   
    

﴾ نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 11اسباب نزول آیة 

    

   ﴾2. 
ا: ابوشااایخ از ساااعید بااان جبیااار روایااات کااارده اسااات: ایااان کاااالم عزیاااز  -105

﴿     

    

 ﴾  در بارة شاش گاروه از یهاود کاه ابان تاابوت هام

 هاست نازل شده است. آن شامل

    ﴿: 18اسباب نزول آیة 

   
       

 ﴾3. 
نازد رساول خادا آماد و  ابوشیخ از ابن شهاب روایت کارده اسات: جبرئیال  -100

ای و من هنوز در تعقیب دشمن هساتم، حرکات کان  ن گذاشتهگفت: تو سالح را بر زمی

                                           
روایت کرده در اسناد آن عبدالعزیز بان عماران متاروا اسات  9557 «معجم اوسط»طبرانی در  -1

  س اسناد جداً ضعیف است.

 .«آورند بدترین جنبندگان به نزد خداوند آنانند كه كفر ورزیدند،  س آنان ایمان نمى»ترجمه:  -2

خیاناات گروهااى اندیشااناه باشااى، ] یمانشااان را[ بااه سااوى آنااان بیانااداز ]بااه و اگاار از »ترجمااه:  -3

اى كه همه در آگاهى از نقض عهد[ برابر شوند. به راستى كه خداوند خیانت اران را دوست  گونه

 .«دارد نمى
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 ﴿کااه  روردگااار در بااارة بناای قریظااه بااه تااو اختیااار عماال داد. آیااة 

   ﴾... هااااااا  در بااااااارة آن

 نازل شده است.

  ﴿: 64اسباب نزول آیة 

    

  ﴾. 
روایات کارده  با: بزار باا ساند ضاعیف از طریاق عکرماه از ابان عبااس  -107

ایمان آورد، مشرکان گفتند: افسوس که امروز نیمی از خلاق از ماا  است: چون عمر 

 ﴿جاااااااااادا شاااااااااادند،  ااااااااااس خاااااااااادای باااااااااازر  آیااااااااااة 

    
   

﴾ را نازل کرد. این سون دارای شهود است
(1)

. 

روایات  با: و نیز طبرانی و غیره از طریق سعید بن جبیر از ابن عبااس  -104

 ایماان آوردناد و عمار  کرده اند: وقتی که سی و نه مرد و یاک زن باه رساول خادا 

  ﴿هاااا  یوسااات، آیاااة  نیاااز باااه آن

    

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

ا: ابن ابوحاتم با سند صحیح از ساعید بان جبیار روایات کارده اسات: چاون  -101

آیاة  سه مرد و شش زن ایمان آوردند، عمر بن خطااب هام مسالمان شاد. خادا  سی و

﴿  

﴾... .را نازل کرد 

مسالمان  بوشیخ از سعید بن مسیب روایات کارده اسات: هنگاامی کاه عمار ا -106

  ﴿شااااد. خاااادا در بااااارة وی آیااااة 

 ﴾... .را نازل کرد 

  ﴿: 61اسباب نزول آیة 

   

                                           
مجماع »عمر متاروا اسات، چنانچاه هیثمای در روایت کرده است، در این اساناد اباو 0491بزار  -1

 گفته است. 61 / 9 «الزوائد

 «اساباب نازول»و واحادی در  50472 «معجام کبیار»است، هیچ اصلی ندارد. طبرانای در باطل  -2

لی دروغگاو اسات. چنانچاه هیثمای در روایت کرده اناد. در ایان اساناد اساحاق بان بشار کااه 484

 / 0اسات. ابان کثیار  گفته است. عالوه بر این سوره مدنی و خبار مکای 55270 «زوائدمجمع ال»

در این نظر است زیرا این آیه مدنی اسات و اساالم عمار باه مکاه بعاد از هجارت »فرموده:  427

زاد »باه  «مبر خادا باه مدیناه صاورت گرفتاه اساتعدة از مسلمانان به حبشه و قبل از هجرت  یاا

 به توریج محقق نگاه کنید. 617 «المسیر
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﴾1. 
روایات کارده اسات: وقتای  بخود از ابن عباس  اسحاق بن راهویه در مسند -107

یف کرد که یاک نفار از آناان باه نبارد ده نفار از همتا بر مسلمانان تکل که  روردگار بی

   ﴿مشاااااااارکان باااااااارود. ایاااااااان کااااااااالم عزیااااااااز 

   

﴾ هاا دشاوار و  تا آخر آیه ناازل شاد. اماا ایان کاار بارای آن

ر ساالمین تنهااا بااا دو نفااساانگین بااود،  ااس خاادای متعااال چنااین خواساات کااه یااک تاان از م

مشرا بجنگد
(2)

. 

   ﴿: 68 – 67اسباب نزول آیة 

     
     

    
     

﴾3. 
انااد: نباای کااریم ضاامن روایاات کاارده  احمااد و دیگااران از انااس باان مالااک  -108

هاا را زباون  نجاة توانمناد  مشورت با یاران خویش در بارة اسرای بادر گفات: خادا این

شما کرده است، نظر شما در بارة ایشان چیست؟ عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای 

شاااان را گاااردن بااازن،  یاااامبر از وی رو برگرداناااد. اباااوبکر صااادیق  رساااول خااادا همه

شاان  ها را مورد عفاو قارار بادهی ]از کشتن است که آن برخاست و گفت: نظر من این

هاا را ماورد  ها فدیاه بگیاری،  اس  یاامبر باا  اذیرش فدیاه آن صرف نظر کنی[ و از آن

                                           
یست نفر بردبار از شما باشند بر دویسات اى  یامبر، مؤمنان را به جهاد بر انگیز. اگر ب»ترجمه:  -1

از آن روى كاه  -نفر چیره گردند و اگر صد نفر از شما ]بردبار[ باشاند بار هازار نفار از كاافران

 .«چیره گردند -یابند آنان گروهى هستند كه در نمى

 55798آماده اسات. و همچناان طبرانای  7677 «مطالب العالیاه»اسحاق روایت کرده چنانچه در  -2

گوید: ایان را  می 55277 «مجمع الزوائد»عباس روایت کرده است. هیثمی در  از ابن 55612و 

های معجام اوساط راویای صاحیح  روایت کرده است، راوی طبرانی در معجم کبیر و معجم اوسط

 از ابن عباس روایت شده است. 4610هستند، اصل این در بواری 

اشته باشد تا آن ه در زمین كشتار بسیار كند، ]شما[ هیچ  یامبرى را نرسد كه اسیرانى د»ترجمه:  -3

خواهناد. و خداوناد  یروزمناد فرزاناه  [ آخارت را ماى خواهید. و خداوند ]مصلحت متاع دنیا را مى

 .«است
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  ﴿عفااو قاارار داد. در ایاان خصااوص خاادای باازر  آیااة 

  ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

یات کارده اناد: اسارای بادر را باه روا احمد، ترمذی و حاکم از ابن مساعود  -109

گویید، در  ها چه می حضور رسول خدا آوردند.  یامبر به یاران خود گفت: در بارة این

  ﴿ایاااااااان روایاااااااات اینگونااااااااه آمااااااااده کااااااااه وحاااااااای الهاااااااای 

    

﴾...  در این باب موافق گفتار عمر نازل شده است
(2)

. 

گفات:  ایش از اساالم  روایت کرده است: نبی کاریم  بوهریره ترمذی از ا -172

آمد و اموال باه جاا ماناده از  تصاحب غنایم بر هیچکس حالل نبود، آتشی از آسمان می

سوزاند. مسلمانان در غزوة بدر  یش از وحی الهی در تعیاین حکام غناایم،  کفار را می

دای بااازر  آیاااة هاااای جنگااای  رداختناااد.  اااس خااا آوری و تصااااحب غنیمت باااه جماااع

﴿     

    

 ﴾ را در بارة ایشان نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 72اسباب نزول آیة 

     
     

                                           
از انس روایت کارده اسانادش حسان و راوهاایش ثقاه اناد و دارای شااهد اسات کاه  047/  7احمد  -1

، اباان حبااان 7285، ترمااذی 0692ابااوداود  061/  54یبه ، اباان ابوشاا72/  5، احمااد 5767مساالم 

تواریج  5579 س از عمر فاروق روایت کرده اند. فاتح القادیراز ابن عبا 56727، طبری 4797

 محقق.

و واحاادی  577/  52، طبراناای 1588، ابااویعلی 05/  7، حاااکم 787/  5، احمااد 7284ترمااذی  -2

ش روایات کارده اناد. باین ایان دو انقطااع و اساناد از ابوعبیده بن عبادهللا بان مساعود از  ادر 487

داند، با این که گفته ابوعبیده از  درش  ضعیف است. با این وصف ترمذی این حدیث را حسن می

هاای ایان حادیث شاواهد دارد. عباارت  داناد. قسامت نشنیده است، حاکم و ذهبای ایان را صاحیح می

منکار و اماا  «و مانند... و ای عمر تو مانند...ت مثلک یا ابابکر... و مثَلک یا عمر...: ای ابوبکر»

 نگاه کنید. 5542 «قدیرفتح ال»اصل خبر صحیح است به 

، احماد 009تفسیر و  55029 «الکبری»، نسائی در 7281مدرج است، ترمذی صحیح و آخرش  -3

، اباان 5275، اباان جااارود 0926، سااعید باان منصااور 788و  787/  54، اباان ابوشاایبه 010/  0

، 768 «اماوال»، ابوعبیاد در 56756و  56751طباری ، 7755و  7752، طحااوی 4826حبان 

از چند طریاق از اعماش از ابوصاالح از اباوهریره  095و  092/  6و بیهقی  5540ابن زنجویه 

به طور مرفوع روایت کرده اند. عبارت از نسائی، طبرانی، ابن حبان و دگیران است، اعماش و 

واااری و مسالم هساتند، امااا اعماش مادلس اساات و باه هیچکادام از کتااب هاای ب بااالتر از وی راوی

هاا قاوی  ا آنمورج مذکور به تحادیث تصاریح نکارده اسات. ایان حادیث دارای شاواهد اسات کاه با

از ساونان اباوهریره ماردج باهراً این کلمات  «چون روز بدر  یش آمد...»شود. بدون کلمات  می

 اه کنید.به توریج نگ 5267 «احکام قرآن»است. به 
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 ﴾1. 
 روایاات کاارده اساات: عباااس  باز اباان عباااس  «معجاام اوسااط»طبرانای در  -175

را از  گفاات کااه بااه خاادا ایاان آیااه در شااأن ماان نااازل گشااته اساات، وقتاای کااه  یااامبر  می

و خااواهش نمااودم همااان بیساات اوقیااه آوردن خااود آگاااه کااردم اسااالم
(2)

را کااه ]در روز  

بدر[ نزد من موجود بود به من حساب کند. ] یامبر ابا ورزید[
(3)

به جای آن  و خدا  

کنناد، باه اضاافة  ها با سرمایة شوصی من تجارت می بیست غالم داد که همة آن به من

 دارم. هایی که به مغفرت و آمرزش او  امیدواری

  ﴿: 77آیة  اسباب نزول

    
     

   ﴾4. 
اادَّی از ابومالااک روایاات کاارده انااد:  -170 ا: اباان جریاار و ابوشاایخ از طریااق س 

کنیم،  ااس  اااا  شوصاای گفاات: مااا خویشاااوندان مشاارا خااود را از ارث محااروم نماای

  ﴿همتاااااااااااااااااااااا آیاااااااااااااااااااااة  بی

  ﴾  را نازل

کرد
(5)

. 

  ﴿: 71اسباب نزول آیة 

   
   

    
    

      

  ﴾. 

                                           
اى  یامبر، به اسیرانى كه در دست شما هستند، بگو: اگر خداوند خیارى در دلهااى شاما »ترجمه:  -1

معلوم بدارد بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد. و شما را خواهد آمرزید و خداوناد 

 .«آمرزنده مهربان است

 ای است معادل هفت مثقال. اوقیه، وزنه -2

 .49، ص 52طبری، همان منبع، ج تفسیر  -3

[ ایان ]كاار[ را انجاام  و آنان كه كفار ورزیدناد، كارساازان همدیگرناد. اگار ]اى مؤمناان»ترجمه:  -4

 .«گردد ندهید در این سرزمین فتنه و فسادى بزر  بر ا مى

 روایت کرده و این مرسل است. 56717طبری  -5
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ای  روایاات کاارده اساات: دو نفاار باااهم معاهااده با: ابان جریاار از اباان زبیاار  -177

بسااااااااتند، در ایاااااااان بااااااااااره  بااااااااردن هریااااااااک از دیگااااااااری می مبناااااااای باااااااار ارث

﴿  

    

 ...﴾ نازل شد
(1)

. 

 ابن سعد از طریق هشاام بان عاروه از  ادرش روایات کارده اسات:  یاامبر  -174

گفت: چاون کعاب   یمان برادری بست. زبیر می بین زبیر بن عوام و کعب بن مالک 

در جناگ احااد مجاروح شااد بااا خاود گفااتم: اگاار دنیاا را تاارا گویااد و باه جااوار رحماات 

همتاااااااااا  خاااااااااواهم بااااااااارد،  اااااااااس  ااااااااااا بی ایااااااااازدی بایونااااااااادد، مااااااااان از او ارث

﴿  

    

 ﴾  را نازل گردانید. از آن  اس ارث باه خویشااوندان و

ها از یکدیگر  ایان یافت بردن برادرخوانده نزدیکان محدود شد و ارث
(2)

. 

*** 

 سورة توبه

 آیه است 509این سوره مدنی و 

 ﴿: 54سباب نزول آیة ا

   
  
    

 ﴾3. 
ا: ابوشیخ از قتاده روایت کرده است: خزاعاه بنای بکار را در مکاه ماورد  -171

زل شدها این آیه نا کشتار قرار داد، در بارة آن
(4)

. 

کنااد: ایاان آیااه در بااارة خزاعااه نااازل گشااته  ا: و نیااز از عکرمااه روایاات می -176

است
(5)

. 

                                           
 وایت کرده است.از طریق عیسی بن حارث ر 56769و  56768طبری  -1

 نگاه کنید. 777/  7 «زاد المنثور»مرسل و ضعیف است. به  -2

با آنان  ی ار كنید، تا خداوند آنان را با دستان شما عاذاب كناد و رسواشاان ساازد و شاما »ترجمه:  -3

 .«را بر آنان  یروز گرداند و ]درد[ دلهاى گروهى از مؤمنان را شفا دهد

 دا روایت کرده و این مرسل است.با اختالف ان 56155طبری  -4

باه تواریج  5209از مجاهد مثل این روایت کارده. باه تفسایر بغاوی  56150مرسل است، طبری  -5

 محقق نگاه کنید.
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  ﴿ا: و از سدی روایت کرده است:  -177

  ﴾  هاااای   یمان هم –در باااارة خزاعاااه

هاا گذاشاته  آنهای  نازل شده است، خدا درد و رنجی را که بنی بکار بار ساینه – یامبر 

بود شفا داد
(1)

. 

  ﴿: 04 – 59اسباب نزول آیة 

   
   

   
    

       
    

 ﴾2. 
روایت کارده اسات:  بابن ابوحاتم از طریق علی بن ابوطلحه از ابن عباس  -178

وقتاای کااه عباااس در روز باادر اساایر شااد، خطاااب بااه مساالمانان گفاات: اگاار شااما در 

آوردن هجارت و جهااد از مااا  یشای گرفتیاد، در عاو  مااا هام مساجد الحاارام را  اساالم

کاردیم.  دار بودیم و بردگان را آزاد می یت حجاج را عهدهتعمیر و نوسازی کردیم، سقا

  ﴿ اااااااس خااااااادای عزوجااااااال آیاااااااة 

...﴾ را نازل کرد
(3)

. 

مسلم، ابن حبان و ابوداود از نعمان بن بشیر روایت کارده اناد: باا جمعای از  -179

گفاات: بعااد از ایمااان و  هااا نشسااته بااودیم. یکاای از آن یاااران رسااول هللا  ااای منباار او 

اگر در راة خدا هیچ عملی را انجام ندهم باکی ندارم، به جاز ساقایت و  اعتقاد به اسالم

رساااندن بااه حاجیااان. دیگااری گفاات: بااه نظاار ماان عمااارت مسااجد الحاارام عملاای بااا  آب

تر و بهتر است. دیگری گفت: جهاد در راة خدا از تمام این اعمال برتار اسات.  فضیلت

تان را بلناد  ها را آرام کرد و گفت: در  یشگاة منبر رسول خدا صدای آن عمر فاروق 

روم و در  کنید؟ امروز جمعه است، چون نماز جمعه خوانده شود نزد رسول هللا می می

 ﴿خاااااااواهم. آیاااااااة  باااااااارة آنچاااااااه شاااااااما اخاااااااتالف داریاااااااد از ایشاااااااان فتاااااااوی می
   
  

                                           
 از مجاهد روایت کرده است. 56114از وی به قسم مرسل و بازهم  56111طبری  -1

اید كاه  را مانند ]كار[ كسى قرار دادهآیا آب دادن به حاجیان و آباد ساختن مسجد الحرام »ترجمه:  -2

به خداوند و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است ]اینها[ در نزد خداوند ی ساان 

 .«كند نیستند. و خداوند گروه ستم اران را هدایت نمى

 از علی بن ابوطلحه از ابن عباس روایت کرده است در ایان اساناد 56170ضعیف است، طبری  -3

والبای از ابان از  497 «اساباب نازول»ت. واحادی در بین ابان ابوطلحاه و ابان عبااس انقطااع اسا

 به توریج محقق نگاه کنید. 677 «زاد المسیر»عباس ذکر کرده. به 
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﴾ نازل شد
(1)

. 

 به مکه رفت و باه عبااس  فریابی از ابن سیرین روایت کرده است: علی  -142

 یونادی؟ عبااس در جاوابش  کنای و باه رساول خادا نمی عمو چرا هجرت نمی گفت: ای

کنم.  س  داری کعبه را می کوشم و  رده گفت: اینجا در آبادانی و رونق مسجدالحرام می

   ﴿ایاااااااااااازد تعااااااااااااالی آیااااااااااااة 

...﴾  کاه فریاابی ناام  –را نازل کرد. و به گاروة دیگاری

 یوندیاد؟  کنید و به  یامبر اکارم نمی گفت: چرا مهاجرت نمی –کرده است ها را ذکر  آن

بریم. خدای بزر  در ایان  هایمان به سر می گفتند: با برادران و خویشان خود در خانه

را  ﴾...   ﴿باره آیة 

نازل کرد
(2)

. 

عبدالرزاق از شعبی به این معنی روایت کرده است -145
(3)

. 

ابن جریر از محمد بن کعب قربی روایت کرده است: طلحه بن شیبه عباس  -140

هرکدام بر دیگری مباهاات و ابهاار فضال کردناد. طلحاه گفات:  و علی بن ابوطالب 

کنم. شایر  من نگاهبان و کلیددار کعبه هساتم. عبااس گفات: مان حاجیاان را سایراب مای

شاتر از تماام ماردم رو باه قبلاه نمااز گفات: ]شاش مااه[  ی ساالر اسالم، علای  خدا ساه

در جهااااااااد راة خااااااادایم.  اااااااس آیاااااااة  ام، مااااااان یاااااااار و یااااااااور  یاااااااامبر خواناااااااده

﴿  

...﴾ نازل شد
(4)

. 

    ﴿: 01اسباب نزول آیة 

     
    

    
    

                                           
و  069/  4احماد  071/  0، بغاوی 4195، ابن حبان 56175، طبری 5879صحیح است، مسلم  -1

باه تواریج محقاق نگااه  5564 «فاتح القادیر»ده اند. باه مان بن بشیر روایت کراز نع 490واحدی 

 کنید.

 از ابن سیرین و مرة همدانی روایت کرده است. 491مرسل است، واحدی  -2

 به قسم مرسل روایت کرده اند. 56179و از طریق او طبری  57176عبدالرزاق  -3

 به قسم مرسل روایت کرده است. 56177طبری  -4
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﴾1. 
از ربیع بن انس روایت کرده اسات: روز حناین  «دالئل»بیهقی در  -147

(2)
تعاداد  

طر کمای سااهیان اساالم دوازده هازار نفار باود. شوصای گفات: اماروز مطمئنااً باه خاا

افراد شکست نوواهیم خورد. این سون بر  یامبر اکارم دشاوار آماد.  اس خادای متعاال 

    ﴿آیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 08اسباب نزول آیة 

  
   

  
   

     
    

      

  ﴾4. 
روایاات کاارده اساات: مشاارکان بااه مکااه  با: اباان ابوحاااتم از اباان عباااس  -144

آوردند،  اس زماانی کاه  نی و تجارت مواد غذایی با خود میآمدند و به قصد بازرگا می

ها از ورود به مسجدالحرام و زیارت کعباه مناع شادند، مسالمانان گفتناد: بعاد از ایان  آن

  ﴿خاادا رساد؟  ماواد غاذایی از کجاا باه دسات ماا می

     

﴾ ل کرد.را در این مقام ناز 

انااد: هنگاااامی کاااه  اباان جریااار و ابوشاایخ از ساااعید باان جبیااار روایاات کااارده -141

  ﴿ ررودگااااااار عزوجاااااال 

    
   

﴾  را نازل کرد، این امر بر مسلمانان دشوار آماد و گفتناد: حااال دیگار

                                           
د شاما را در میادانهاى بسایارى  یاروز گرداناده اسات و ]نیاز در[ جناگ گماان خداونا بى»ترجمه:  -1

حنین، آن گاه كه شمار بسیارتان شما را به شگفت آورد،  س آن ]شمار بسیار[ چیازى را از شاما 

 .«كنان روى برتافتید اش بر شما تنگ شد، آن گاه  شت [ فراخى دفع ن رد. و زمین با ]تمامى

 و مکه. حنین وادیی است بین طایف -2

 به قسم مرسل روایت کرده. 504و  507/  1 «دالئل»بیهقی در  -3

اى مؤمنااان، جااز ایاان نیسات كااه مشااركان  لیدنااد،  ااس نبایاد بعااد از امسالشااان بااه مسااجد »ترجماه:  -4

الحرام نزدیك شوند و اگر از تنگدستى بیمناكید، خداوند اگر بوواهد شما را از فضل خاویش، باى 

 .«گمان خداوند داناى فرزانه استگرداند. بى  نیاز مى
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توانااد مااواد غااذایی و وسااایل مااورد نیاااز مااا را وارد کنااد.  ااس خاادا  رگااانی میکاادام باز

﴿    

   ﴾  را نااااااااازل

 کرد.

به همین ترتیب از عکرمه، عطیة عوفی، ضاحاا، قتااده و دیگاران روایات  -146

کرده است
(1)

. 

  ﴿: 72اسباب نزول آیة 

    
   

    
    

     
     

﴾2. 
کارده اسات: ساالم بان مشاکم، نعماان  روایت با: ابن ابوحاتم از ابن عباس -147

 بن اوفی، محمد بن دحیه، شاس بن قیس و مالک بان صایف باه حضاور رساول خادا 

ای و  کنایم، در حاالی کاه تاو قبلاة ماا را تارا گفتاه یوگفتند: چگونه از تو  یار آمدند و

 ﴿بااااور ناااداری کاااه عزیااار  سااار خداسااات. در ایااان بااااره آیاااة 

﴾... نازل شد
(3)

. 

  ﴿: 77اسباب نزول آیة 

     
   

  
  
    

      
    

                                           
و  56602از عکرماه باه قسام مرسال و  56654و  56657از ساعید بان جبیار و  56651طبری  -1

از عطیة عوفی روایت کرده اسات. خالصاه  56657از مجاهد و  56600از ضحاا و  56605

توااریج  692« زاد المساایر» -وهللا اعلاام  –هااا اگرچااه مرساال هسااتند باه مجمااوع قوینااد  ایان روایت

 محقق.

 سار خداسات. ایان  «مسایح» سار خداسات و مسایحیان گفتناد كاه  «عزیر»و یهود گفتند: »ترجمه:  -2

جویناد. خداوناد  سونشان به زبانشان است. با سون كسانى كه  یش از این كفر ورزیدند، تشابّه ماى

  .«شوند؟ [ بر گردانده مى آنان را ب شد، چگونه ]از حقّ 

ن عباااس روایاات کاارده در ایاان اسااناد محمااد باان ابومحمااد مجهااول و اسااناد از اباا 56671طبااری  -3

 به توریج محقق نگاه کنید. 690« زاد المسیر»و  5217« تفسیر بغوی»ضعیف است. به 
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 ﴾1. 
ا: ابن جریر از ابومالک روایت کارده اسات: در جاهلیات اینگوناه معماول  -148

و  نداشتند  کردند، محرم را صفر می بود که مشرکان یک سال را سیزده ماه حساب می

 ﴿شاامردند. خاادا آیااة  کارهااای حاارام و ناااروا را در آن ماااه جااایز می

   

...﴾ را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 78اسباب نزول آیة 

     
     

    
  
     

   

    ﴾3. 
اباان جریاار از مجاهااد روایاات کاارده اساات: بعااد از فااتح مکااه و غاازوة حنااین  -149

مسلمانان مأموریت یافتند به شتاب رهساار غزوة تبوا شاوند. در ایان هنگاام کاه اوج 

وب رساایده و میاال و رغباات مااردم بااه گرمااای شاادید تابسااتان بااود و میااوة درختااان خاا

هااا سااوت و  ار زیاااده از حااد، رفااتن بااه طاارف میاادان کااارزار باار آنوهای خوشااگ سااایه

    ﴿نماود.  اس خادای بازر   دشوار می

     

  ﴾  را نااااااااااااااااازل

کرد
(4)

. 

  ﴿: 79اسباب نزول آیة 

   
    

                                           
اى در كفار اسات كاه كاافران باا آن باه گمراهاى كشایده  فزوناى «ء نسى»جز این نیست كه ترجمه:  -1

دانناد تاا باا شامار  شمرند و سالى ]دیگر[ آن را حرام ماى مى[ را یك سال حالل  شوند و آن ]ماه مى

آنچه خداوند حرام نموده است هماهنگ شوند،  س آنچاه را كاه خداوناد حارام نماوده اسات، حاالل 

شاامارند. باادى كارهایشااان بااراى آنااان آراسااته شااده اساات و خداونااد گااروه كااافران را هاادایت  مااى

 .«كند نمى

 ت کرده،  س ضعیف است.به قسم مرسل روای 56772طبری  -2

اى مؤمنان، شما را چه شده است كه چون به شما گفته شاود: در راه خادا ]باراى جهااد[ »ترجمه:  -3

ایاد؟  رهساار شوید، با گرایش به دنیا كند شدید؟ آیا به جااى آخارت باه زنادگانى دنیاا خشانود گشاته

 .«ت[ متاع زندگى دنیا در ]برابر[ آخرت جز اندكى نیس  س ]بدانید كه

 از وی به قسم مرسل روایت کرده است. 56771و  56774طبری  -4
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   ﴾1. 
در  با: ابان ابوحاااتم از نجااده بان نفیااع روایاات کارده اساات: از اباان عباااس  -112

از برخی قبایل عرب در  ت: رسول خدا بارة شأن نزول این آیه  رسیدم، در  اسخ گف

هااا ناذیرفتنااد و باارای حمایاات از مساالمین از جااا  جنااگ ]تبااوا[ یاااری خواساات، امااا آن

  ﴿نجنبیدنااااااااااااااااد. بااااااااااااااااه همااااااااااااااااین خاااااااااااااااااطر 

  ﴾ 
ساالی گرفتاار  نازل شد، زمانی نگذشت که قادر متعال، آنان را به رنج و عاذاب خشک

 د.کر

  ﴿: 45اسباب نزول آیة 

  
   

      

   ﴾2. 
ای از  اباان جریاار از حضاارمی روایاات کاارده کااه بااه او گفتااه شااده اساات: عااده -115

گفتنااد: مااا بااه خاااطر ناارفتن بااه جهاااد  یاال یااا سااالوورده بودنااد میمااردم کااه بیمااار و عل

 ﴿شااااااااویم.  روردگااااااااار آیااااااااة  گناهکااااااااار شاااااااامرده نمی

 ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

    ﴿: 47اسباب نزول آیة 

     
   

 ﴾4. 
دو  ابن جریر از عمرو بن میمون اودی روایات کارده اسات: رساول اکارم  -110

ها مأمور نشده باود. یکای ایان کاه منافقاان و متولفاین  کار را انجام داد که به اجرای آن

 ]از جنگ تبوا[ را اجازه داد و دیگر ایان کاه از اسایران ]بادر[ فدیاه گرفات. خادا 

                                           
اگر رهساار نشوید ]خداوند[ شما را به عذابى دردناه عذاب كند ]و[ گروهاى جاز شاما »ترجمه:  -1

 .«را جایگزین سازد و هیچ زیانى به او نرسانید. و خداوند بر هر كارى تواناست

رانبااار بیاارون آییااد و بااا مالهایتااان و جانهایتااان در راه خاادا [ گ [ سااب بار و ]خااواه ]خااواه»ترجمااه:  -2

 .«جهاد كنید. اگر بدانید این براى شما بهتر است

 از وی روایت کرده و این مرسل است. 56768طبری  -3

خداوناااد از تاااو در گاااذرد، چااارا تاااا وقتاااى كاااه راساااتگویان باااراى تاااو معلاااوم شاااوند و »ترجماااه:  -4

 «[ دادى؟ اجازه ]باز ماندندروغگویان را بشناسى به آنان 
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     ﴿آیااااااااااااااااااااااااااااة 

﴾ را در این خصوص نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 49اسباب نزول آیة 

      
     

  

 ﴾2. 
روایت کارده اناد: هنگاامی  بن عباس طبرانی و ابونعیم و ابن مردویه از اب -117

قصد خروج به سمت تبوا را نمود به جاد بان قایس گفات: ای جاد بان  که رسول هللا 

قیس، نظرت در بارة جهاد با رومیان چیست؟ گفت: ای رساول خادا! مان معاشارت باا 

هاا  ترسم چون زنان روم را ببینم شیفته و مفتاون آن نهایت دوست دارم، می زنان را بی

 ﴿لاذا باه مان اجاازة مانادن باده و مارا در فتناه نیناداز.  اس شوم، 

     

﴾ نازل شد
(3)

. 

همینگوناه روایات کارده  ابن ابوحاتم و ابن مردوه از قول جابر بان عبادهللا  -114

 اند.

خطااب باه  روایت کارده اسات:  یاامبر بطبرانی از راة دیگر از ابن عباس  -111

ای از  ها را به غنیمات بگیریاد. عاده مسلمانان گفت: به جهاد روم بروید و دخترهای آن

آیاة  انادازد.  اس خادا  ها به درد سار و ساوتی می منافقان گفتند: شما را به خاطر زن

﴿     

 ﴾ را نازل کرد
(4)

. 

   ﴿: 12اسباب نزول آیة 

     
    

                                           
از  177 «اساباب نازول»عمارو بان میماون اودی و سایوطی در  از 56782مرسل است، طباری  -1

زاد »و  459/  0 «تفساایر شااوکانی»و  579/  8 «تفساایر قرطباای»عماارو روایاات کاارده انااد. بااه 

 به توریج محقق نگاه کنید. 721 «المسیر

د: به من اجازه ده و مرا به فتنه میناداز، بدان اه در فتناه گوی و كسى از آنان هست كه مى»ترجمه:  -2

 .«اند. و به راستى كه جهنّم فراگیر كافران است افتاده

مجماااع »بااان عبااااس روایااات کااارده. و هیثمااای در از ا 50614و  0514طبرانااای در معجااام کبیااار  -3

: بشار بان گویاد محقاق می «ر این اساناد یحیای حماانی ضاعیف اساتد»گوید:  می 72/  7 «الزوائد

/  7 «د ر المنثاور»شنیده، این حدیث شواهد دارد. به عمار ضعیف است و ضحاا از ابن عباس ن

 به توریج محقق نگاه کنید. 727 «مسیرزاد ال»و  49

گویااد: در ایاان اساااناد  می 55244 «مجمااع الزوائااد»روایاات کاارده. هیثماای در  55210اناای طبر -4

 ابراهیم بن عثمان ضعیف است.
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 ﴾1
. 

روایاات کاارده اساات: منافقااانی کااه در  ا: ابااو ابوحاااتم از جااابر باان عباادهللا  -116

شایعات بد و ناگواری را در بارة نبی کریم  ]غزوة تبوا نرفته در[ مدینه مانده بودند،

 ها و  گفتند: محمد و یارانش در این سافر باه دشاواری کردند و می بین مردم  وش می

مشااکالت زیاااد گرفتااار و عاقباات هااالا گشااته انااد. ساااس خباار سااالمتی نباای کااریم و 

 ﴿هااا را دروغگااو و اناادوهگین ساااخت. در ایاان باااره آیااة  یااارانش رسااید و آن

  ﴾... .نازل شد 

   ﴿: 17اسباب نزول آیة 

      
    

﴾2. 
روایت کرده است: جد بن قایس ]باه  یاامبر اکارم  بابن جریر از ابن عباس  -117

[ گفات: مان زناان ]روم[ را کاه ببیانم تااب نیااورده شایفته و که عازم غزوة تباوا باود

کنم. ایاااااان آیااااااه  شااااااوم، ولاااااای از دارایاااااای خااااااود کمکاااااات ماااااای هااااااا می مفتااااااون آن

﴿    

  ﴾  در باارة او کااه گفتاه بااود تاو را از نظاار

کنم نازل شده است مالی حمایت می
(3)

. 

   ﴿: 18اسباب نزول آیة 

    
    

    

 ﴾4. 
بوااری از ابوساعید خاادری روایات کاارده اسات: زماانی رسااول خادا مشااغول  -118

و گفت: عادالنه تقسیم کن، تقسیم غنایم بود، ذو خویصره به حضور مبارا ایشان آمد 

 یامبر اکرم گفت: وای به حالت! اگر من عادالنه تقسیم نکنم دیگر چه کسی عادالت را 

                                           
اگر نعمتى به تو برسد، آنان را انادوهگین كناد. و اگار مصایبتى باه تاو رساد، گویناد: ماا »ترجمه:  -1

 «[ كار خود را به دست آوردیم و شادمان برگردند  یش از این ]مصلحت

بگو: چه با رغبت و چه با بى میلى انفاق كنید، هرگاز از شاما  ذیرفتاه نوواهاد شاد. باى »ترجمه:  -2

 .«تیدگمان شما گروهى نافرمان هس

ا ابن جریج از ابان عبااس نشانیده. روایت کرده است، اسناد آن ضعیف است، زیر 56858طبری  -3

 به توریج محقق. 728 «زاد المسیر»

گیارد. و اگار ]خاود[ از  [ صادقات از تاو عیاب ماى و از ایشان كسى هست كه در ]تقسیم»ترجمه:  -4

 .«شوند د، آن گاه خشمگین مىآن داده شوند، خشنود گردند و اگر از آن به آنان ندهن
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  ﴿کنااااااااااااد؟ در ایاااااااااااان باااااااااااااب آیااااااااااااة  رعایاااااااااااات می

  ...﴾ نازل شد
(1)

. 

 ابن ابوحاتم نیز از جابر به این معنی روایت کرده است. -119

  ﴿: 65ل آیة اسباب نزو

   
      

    
  

    
    

   ﴾2
. 

روایت کرده است: نبتال بان حاارث باه حضاور  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -162

نشست، نظرات و ساونان ساودمند آن  آمد و در مجلس مبارا وی می می  یامبر خدا 

داد.  اس خادای بازر   شنید و ساس گفتار او را باه منافقاان انتقاال مای بزرگوار را می

   ﴿آیاااااااااااااااااااااااااااة 

...﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 66 – 61اسباب نزول آیة 

    
    

   

 ﴾4. 
ز روایاات کاارده اساات: در غاازوة تبااوا یااک رو بابان ابوحاااتم از اباان عماار -165

هاا را ندیاده ایام و ناه  مردی در میان گروهی از مردم گفات: ماا هرگاز نظیار قارآن این

شااود و در میاادان جنااگ نیااز، هاایچکس  هااا  یاادا می شااکم  رورتاار و دروغگااوتر از این

                                           
 «تفسااایر»، نساااائی در 5264، مسااالم 6975و  6567و  1218و  7652صاااحیح اسااات، بوااااری  -1

از ابوساعید روایات  هماه 121/  0 «وسایط»و واحادی در  56870، طبری 569اجه ، ابن م042

 به توریج محقق نگاه کنید. 729 «زاد المسیر»کرده اند. به 

گویند او خاوش بااور اسات. بگاو:  رسانند و مى اند كه به  یامبر آزار مى انىو از آنان كس»ترجمه:  -2

[  دارد و ]مشاورت [ خداوناد را بااور ماى هااى او براى شما خوش بااور نیاك اسات. ]آیاات و نشاانه

آزارناد عاذابى   ذیرد و براى مؤمنانتان رحمتى است و كسانى كه رسول خدا را مى مؤمنان را مى

 .«ارند[ د دردناه ]در  یش

 417/  0 «تفسایر شاوکانی»یف اسات، باه محمد بن ابومحمد شیخ ابن اسحاق مجهول و اسناد ضع -3

اسااباب »قساام مرساال روایاات کاارده و واحاادی در از اباان اسااحاق بااه  56951نگاااه کنیااد. طبااری 

 به توریج محقق نگاه کنید. 750 «زاد المسیر»بدون اسناد آورده. به  128 «نزول

كردیم. بگو: آیا به خادا و  گفتند[ گویند: شوخى و بازى مى از آنان بارسى ]چه مىو اگر »ترجمه:  -4

 .«كردید؟ آیات او و رسولش ریشوند مى
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ها نیست. مردی در جوابش گفت: تو یک دروغگوی منافقی،  بزدلتر و ترسوتر از این

انم، و جریان را به آگاهی  یامبر رساند.  س رس می سونانت را به اطالع رسول هللا 

گوید: همان شوص را دیادم در حاالی کاه باه زیان  وحی الهی نازل گردید. ابن عمر می

ها کناده و زخمای  اسب رسول هللا آویزان بود و  وست بدنش در اثار اصاابت باه سانگ

اح گفت: ای فرستادة خادا! ماا باین خاود بارای شاوخی و ماز شد و در همان حال می می

گفاات:، آیااا خاادا،  یغمباار و احکااام الهاای را  گفتیم و رسااول هللا می هااا را ماای ایاان حرف

کنید؟ تمسور و استهزا می
(1)

. 

و از طریق دیگر همین قضیه را به نقل از ابن عمر به هماین معنای روایات  -160

 کرده و آن شوص را عبدهللا بن ابی دانسته است.

حاضارم  :موشای بان حمیار گفات کاه از کعب بان ماکال روایات کارده اسات: -167

محاکمه شوم و هرکدام از شما مرا صد ضربه تازیانه بزند در عاو  از نازول وحای 

هاا نیاز  مان نجات  یدا کنیم.  اس گفتاار منافقاان باه گاوش رساول هللا رساید و آن در باره

 ﴿آمدنااااد و از حضااااور ساااارور کائنااااات  ااااوزش خواسااااتند. در اینجااااا خاااادا آیااااة 

...﴾  که خدا او را مورد عفو قارار را نازل کرد. کسی

داد موشی بن حمیر بود کاه از آن باه بعاد عبادالرحمن نامیاده شاد، او از خادای بازر  

شادنش بار کسای  استدعا کرد به درجة رفیع شاهادت نایال آیاد، در حاالی کاه محال کشته

چکس آگااه معلوم نباشد، ساس در جنگ یمامه شهید شد و از قاتال و محال شاهادتش های

نیست
(2)

. 

ای از منافقاان در غاازوة تبااوا  ابان جریاار از قتااده روایاات کاارده اسات: عااده -164

های شاام را فاتح کناد، اماا ایان امار بسایار  گفتند: این مرد امیدوار است قصارها و قلعاه

رسد. ایزد تعالی فرستادة خویش را از گفتاار آناان آگااه سااخت.  یاامبر  بعید به نظر می

 احضار کرد و گفت: شما چنین و چنان گفته اید، در  اساخ گفتناد: شاوخی و ها را  آن

کردیم. دراینجا بود که این کالم عزیز نازل شد مزاح می
(3)

. 

   ﴿: 74اسباب نزول آیة 

    
   

    
     

    

                                           
های آن راویی مسالم هساتند  از زید بن اسلم از ابن عمر روایت کرده است، راوی 56908طبری  -1

از زید بن اسالم  56907ی دانند. طبر بدون هشام بن سعد مدنی بسیاری از علما او را ضعیف می

 به توریج محقق. 5594 «فتح القدیر»تر است.  ل روایت کرده، این صحیحبه قسم مرس

به ابن اسحاق، ابن منذر و ابن  416/  7 «در المنثور»این واقف نشدم، مؤلف این را در  به اسناد -2

 ابوحاتم نسبت کرده است.

 به طور مرسل روایت کرده است. 56975طبری  -3
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﴾1. 
روایات کارده اسات: جااالس بان ساوید باان  با: ابان ابوحااتم از ابان عباااس  -161

سار یچی کردناد و  صامت از کساانی باود کاه در غازوة تباوا از دساتور نبای کاریم 

تریم. عمیار بان ساعید  گفتند: اگر این مرد راستگو باشد بادون تردیاد ماا از خاران  سات

حضور رساول هللا ساوگند یااد کارد کاه  این سون او را به رسول هللا رساند. جالس در

 ﴿ایاااااان سااااااون را نگفتااااااه اساااااات. خاااااادای متعااااااال آیااااااة 

  ﴾...  را نااااازل کاااارد. گفتااااه انااااد: او

 ة خود  ایبندی خوبی نشان داد.ب شیمان شد و توبه کرد و به تو

ا: و از کعب بن مالک نیز به همین معنی روایت کرده است -166
(2)

. 

از عروه به همین معنی روایت کرده است «طبقات»و ابن سعد در  -167
(3)

. 

مسالمانان را  کناد: نبای اکارم  ا: ابن ابوحاتم از انس بن مالک روایات می -168

فرمود که شوصی از منافقان گفت: اگر گفتاار ایان آدم راسات باشاد ماا   ند و اندرز می

ارقاام شاانید و بااه گااوش  یااامبر تر و باادتریم. ایاان سااون را زیااد باان  از خااران هاام  ساات

رساااااااند، امااااااا آن شااااااوص گفتااااااار خااااااویش را انکااااااار کاااااارد. همااااااان وقاااااات آیااااااة 

﴿   ﴾... 

نازل شد
(4)

. 

                                           
اناد و  اس از  اناد. و باه راساتى ساون كفار را گفتاه خورناد كاه نگفتاه به خداوند سوگند مى»ترجمه:  -1

اناد و مگار از آن روى  [ نیافتاه اند كه باه ]آن دسات اند و آهنگ چیزى را كرده اسالمشان كافر شده

گر توباه اند، سر ان ار بر نداشتند،  س ا كه خداوند و رسولش آنان را از فضل خود توانگر ساخته

[ رویگردان شوند، خداوند در دنیا و آخرت آنان را  كنند برایشان بهتر است و اگر ]از توبه كردن

 .«به عذابى دردناه عذاب كند. آنان در این سرزمین هیچ یار مددكارى ندارند

گذاری محقاق اساناد ایان حادیث را تاا کعاب بان مالاک بیاان کارده، ایان  باه شاماره 7187ابن کثیر  -2

 د ضعیف است.اسنا

از دو طریق از هشام بن عروه از  درش روایت کرده اسات، احاادیثی  56987و  56980طبری  -3

از  56984کند جید هستند.  س ایان مرسال جیاد اسات. طباری  که عروه به قسم مرسل روایت می

زاد »دارای شااواهد مرساال دیگااری اساات. بااه اباان اسااحاق بااه طااور موتصاار آورده آن معضاال و 

 به توریج محقق نگاه کنید. 701 «المسیر

از موسی بن عقبه از عبدهللا بن فضل از انس روایات کارده اساناد ایان  17/  4 «دالئل»بیهقی در  -4

رة مناافقون مفصاال بیاان خواهاد شاد. باه فااتح قاوی نیسات از جهات اساماعیل باان اباواویس. باه ساو

 به توریج محقق نگاه کنید. 5020 القدیر
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در ساایة  روایت کرده است: روزی رساول هللا  بابن جریر از ابن عباس  -169

آیاد کاه باا  شاما میدرختی در میان گروهی از مسالمانان نشساته باود، گفات: کسای نازد 

آبی  دیادار شاد، رساول خادا او را باه  کناد. سااس ماردی چشام چشمان شیطانی نگااه می

دهیااد؟ آن شااوص رفاات و  حضااور خواساات و گفاات: تااو و یاراناات چاارا ماارا دشاانام می

هااا سااوگند یاااد کردنااد کااه چنااان  رفقااای خااویش را بااه حضااور مبااارا  یااامبر آورد. آن

را عفاااااااو کااااااارد. در ایااااااان بااااااااره آیاااااااة ساااااااونی نگفتاااااااه اناااااااد و  یاااااااامبر ایشاااااااان 

﴿   ﴾... 

نازل شد
(1)

. 

یکی از قبیلاة جهیناه و دیگاری از بنای  –از قتاده روایت کرده است: دو نفر  -172

 یماان باود و غفااری بار  باهم درگیری و نزاع  یدا کردند. جهیناه باا انصاار هم –غفار 

به طایفاة اوس گفات: بارادر خاود را یااری نماییاد، باه  جهینی غالب شد. عبدهللا بن ابی

ات  ها آنچنان است که گفته اند ساگ خاود را فرباه کان تاا  ااره خدا سوگند َمثَل ما و این

مایگاان آن دیاار، زبوناان و فرومایگاان را  به مدینه برگردیم عزیازان و گران کند. اگر

ا در جریااان ماااوقع گذاشاات. از آنجااا بیاارون خواهنااد کاارد. یکاای از مساالمانان  یااامبر ر

 یامبر ابن ابی را به حضور خواست و جریان را از او جویا شد، ولی وی ساوگند یااد 

 ﴿کااااارد کاااااه ایااااان ساااااون را هرگاااااز نگفتاااااه اسااااات. آیاااااة 

  ﴾... در آن مقام نازل شد
(2)

. 

قصاد کشاتن روایت کرده است: مردی به نام اساود  بطبرانی از ابن عباس  -175

   ﴿رساااااااااول هللا را کااااااااارد.  اااااااااس 

﴾ نازل شد
(3)

. 

ابن جریر و ابوشیخ از عکرمه روایت کرده اند: یکی از بزرگان بنای عادی  -170

بن کعب، یک نفر از انصار را کشت. رسول خدا دیة خاون او را دوازده هازار تعیاین 

    ﴿کااااااارد. در ایااااااان بااااااااره 

    

﴾ .نازل گردید 

   ﴿: 77 – 71اسباب نزول آیة 

     

                                           
عبااس روایات کارده اناد. هیثمای  از ابن 7077و  0427، احمد 50727، طبرانی 56988طبری  -1

هااای  د، راویایاان حاادیث را احمااد و باازار روایاات کاارده اناا»گویااد:  می 55427در مجمااع الزوائااد 

 به توریج محقق نگاه کنید. 5027 به فتح القدیر «ها راوی صحیح است آن

ما به اصل این حدث شواهد اسات از قتاده به صورت مرسل روایت کرده است، ا 56989طبری  -2

 در سورة منافقون خواهند امد.

روایت کرده است، در این اسناد عطاء بن سائب شوریده خارد  5782 «معجم اوسط»طبرانی در  -3

 شده و از او شریک روایت کرده که تغییر کرده  س اسناد ضعیف است.
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 ﴾. 
با سند ضعیف از  «دالئل»مردویه، ابن ابوحاتم و بیهقی در طبرانی، ابن  -177

 روردگار  ، به درگاهثعلبه بن حاطب گفت: ای رسول خدا ابوامامه روایت کرده اند:

دعا کن که مرا مال فراوان نصیب گرداند.  یامبر گفت: وای بر تو ای ثعلبه! دارایی 

که توان به جاآوردن شکر  اندکی که شکر آن را به جا آوری بهتر است از ما فراوانی

ه باشی. ثعلبه گفت: به یزدان  اا سوگند، اگر خدا روزیی مرا زیاد کند آن را نداشت

رسانم.  یامبر او را دعا کرد. او گوسفند خرید و  حق هر صاحب حقی را به او می

ها تنگ شد. مدتی بعد،  های مدینه بر آن تعداد گوسفندانش چنان فزونی یافت که کوچه

آمد و  ای ادای نمازهای  نجگانه به مسجد میثعلبه چنان فریفتة مال دنیا شد که تنها بر

گشت، تعداد گوسفندان او   س از اقامة نماز دوباره به طرف گوسفندان خود برمی

ها را نداشت و  های اطراف مدینه گنجایش آن روز به روز بیشتر شد تا آنجا که چراگاه

ای یکبار  هفتهاو آنقدر به مال و دارایی  رداخت و از مسلمانان کناره گرفت که تنها 

رفت.  شد و ساس به شتاب دنبال گوسفندانش می برای ادای نماز جمعه حاضر می

ها گردید و نماز جمعه و نمازهای  گوسفندان او زیادتر شدند و او تمام وقت متوجه آن

  ﴿جماعت را نیز ترا گفت. در آن زمان 

   

 ﴾  :( نازل شد.  یامبر دو 527)توبه

زد ثعلبه آمدند و نامة فرستادة ها ن آوری زکات کرد. آن أمور جمعای م نفر را طی نامه

خدا را برایش خواندند. او گفت: فعالً  یش دیگران بروید وقتی از کار بقیه فراغت 

ت: زکات جز حاصل کردید نزد من بیایید، ایشان نیز چنان کردند. آنگاه ثعلبه گف

ها به مدینه برگشتند،  س خدا آیة  خواهر جزیه چیز دیگری نیست. آن

﴿     

    
   

    
   

    
   
   
   

    

  ﴾1، .را نازل کرد 

                                           
انااد كااه اگاار از فضاال خااویش بااه مااا  و كسااانى از آنااان هسااتند كااه بااا خداونااد  یمااان بسااته»ترجمااه:  -1

آن گااه وقتاى كاه خداوناد از . دهایم و از درسات اران خاواهیم باود [ بدهاد، حتماا صادقه ماى ]چیزى
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ابن جریر و ابن مردویه از عوفی از ابن عبااس باه ایان معنای روایات کارده  -174

اند
(1)

. 

  ﴿: 79ل آیة اسباب نزو

  
   

    
    

    

  ﴾2. 
وایات کارده اناد: هنگاامی ر بواری و مسلم از ابومسعود )عقبه بن عمارو[  -171

آوردیم.  کاردیم و مای که آیة صدقه ناازل گردیاد ماا صادقات را بار  شات خاود حمال می

مردی آمد و اماوال فراوانای را صادقه داد. برخای گفتناد: او ایان عمال را از روی ریاا 

کارد. دیگااری آمااد و یااک صااع
(3)

هااا بااز گفتااز اساات.  ااس آیااة  خرمااا صاادقه داد. همان 

﴿  

...﴾ در بارة آنان نازل شد
(4)

. 

و ابن مدویاه از اباوهریره، ابوعقیال، ابوساعید خادری، ابان عبااس و عمیاره  -176

بنت سهل بن رافع به همین معنی روایت کرده است
(5)

. 

  ﴿: 85اسباب نزول آیة 

   
   

  
    

    

                                                                                                             
[   اس باه ]سازاى. كنان روى برتافتند فضل خویش به آنان بوشید، در آن بول ورزیدند و اعرا 

گفتناد،  ه ]كیفار[ آن اه دروغ ماىآن ه با خداوند در آنچه با او وعاده كارده بودناد خاالف كردناد و با

]خداوند نیز[ تا روزى كاه باه لقااى او رساند، نفااق را در دلشاان ]سارانجام ایان كاار[ شاان قارار 

 .«داد
از ابان عبااس روایات کارده اناد، در ایان اساناد عطیاة  089/  1 ، بیهقای در دالئال57225طبری  -1

هااای مجهااول  تر از او راوی ینعااوفی واهاای اساات و مناااکر زیااادی را روایاات کاارده اساات، و  ااای

 به توریج محقق. 5026 ل است و اصلی ندارد. فتح القدیرهستند، خبر باط

[ صدقات و ]نیز[ بار آناان كاه جاز باه انادازه  آنان كه بر افزون دهندگان مؤمن در ]باره»ترجمه:  -2

را باه ریشاوند  گیرناد و آناان یابند ]تا صدقه دهند[ عیب ماى [ را نمى [ خویش ]چیزى تاب ]و توان

 .«[ دارند [ ریشوندشان كرد. و عذابى دردناه ]در  یش [ خداوند ]به كیفر آن گیرند ]بدانند كه مى

 گرم. )فرهنگ دهودا( 0948/  24معادل  -3

روایات  4511ابان ماجاه  و 047« تفسایر»، نسائی در 5258، مسلم 5451صحیح است، بواری  -4

 محقق. به توریج 5027 کرده اند. فتح القدیر

 و بعد به توریج محقق نگاه کنید. 7622و تفسیر ابن کثیر  476 ، کشاف779به زاد المسیر  -5
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 ﴾1. 
روایاات کاارده اساات: رسااول خاادا در ایااام  با: اباان جریاار از اباان عباااس  -177

ور داد مسلمانان بسیج شوند و با او به جنگ کفار بشتابند. چناد نفار گفتناد: دست تابستان

ای رسول خدا! گرما بسایار شادید اسات و ماا تاوان رفاتن باه جناگ را ناداریم، در ایان 

  ﴿گرمااااااااای شاااااااادید اعااااااااالم جهاااااااااد نکاااااااان.  ااااااااس خاااااااادا 

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

قرباای روایاات کاارده اساات: رسااول خاادا در اوج  و نیااز از محمااد باان کعااب -178

گرمای هاوا باه سامت تباوا حرکات کارد. ماردی از بنای سالمه گفات: در ایان گرماای 

   ﴿سااااااوت بااااااه جنااااااگ نرویااااااد.  ااااااس 

 ﴾... نازل شد
(3)

. 

از طریااق اباان اسااحاق از عاصاام باان عماارو باان قتاااده و  «دالئاال»بیهقاای در  -179

وبکر باان حاازم روایاات کاارده اساات: یکاای از منافقااان گفاات: در گرمااای عباادهللا باان اباا

 سوزان به نبرد نروید.  س این آیه نازل شد.

    ﴿: 84اسباب نزول آیة 

     
    

   

   ﴾4. 
روایاات کاارده انااد: چااون عباادهللا باان اباای  ببواااری و مساالم از اباان عماار  -182

آمد و از ایشان خواهش کرد  یراهن خاود را  درگذشت  سرش به حضور رسول هللا 

بدهد تا آن را کفن  درش کند،  یامبر  یراهن خود را به او داد.  س از  یاامبر خواسات 

ز بوواناد. سارور کائناات برخاسات تاا بار او نمااز بوواناد، اماا که بر جنازة  درش نماا

خاواهی  جامة رسول هللا را گرفات و گفات: ای فرساتادة خادا! آیاا می عمر بن خطاب 

باار جنااازة او نماااز بوااوانی؟ بااا وجااود ایاان کااه  روردگااارت تااو را از نمازخواناادن باار 

اره مویارم سااخته و گفتاه منافقان منع فرموده است.  یامبر گفت: ایازد تعاالی در ایان با

                                           
گذاشتگان به نشستن خویش بر خالف رسول خادا شاادمان شادند و نااخوش داشاتند  وا س»ترجمه:  -1

: آتاش كه با مالهایشان و جانهایشان در راه خادا جهااد كنناد و گفتناد: در گرماا بیارون نرویاد، بگاو

 .«كردند[ یافتند ]چنین نمى جهنّم سوزانتر است. اگر در مى

 در این اسناد عطیة عوفی ضعیف و متروا است. 157248طبری  -2

 به قسم مرسل روایت کرده است. 57212طبری  -3

و هرگز بر هیچ كس از آنان چون بمیرد نماز مگزار و بر قبرش مایست، حقّاا كاه آناان »ترجمه:  -4

 .«و رسولش كفر ورزیدند و در حال نافرمانى مردندبه خداوند 
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    ﴿اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات: 

    

  ﴾  :فتاااد ( و ماان باایش از ه82)توبااه

کنم. عمر فاروق گفت: اما او مناافق باود. سااس رساول  بر ایشان طلب آمرزش میبار 

   ﴿هللا باااااار جناااااااة او نماااااااز خوانااااااد. آیااااااة 

     

  ﴾  نازل شد. از آن  س رساول خادا

بر جنازة منافقان نماز نوواند
(1)

. 

این حدیث از ابن عمر، انس، جابر و غیره نیز روایت شده است -185
(2)

. 

  ﴿: 95اسباب نزول آیة 

   
     

     
      

    

   ﴾3. 
روایات کارده اسات: مان بارای رساول هللا  ا: ابن ابوحاتم از زید بن ثابت  -180

نوشاتم، بارای چناد لحظاه قلام را بار  شتم، در شب و روزی که ساورة توباه را مینو می

گوشم نهاده بودم که ایزد تعاالی دساتور جهااد علیاه کفاار را داد، سارور کائناات در آن 

اندیشید که ناگاه نابینایی به حضور مبارا ایشان آمد و گفت: مان کاه نابیناایم،  باره می

  ﴿تکلاااااااااااااااااااااااااااااااااایفم چیساااااااااااااااااااااااااااااااااات؟ آیااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

...﴾ همان هنگام نازل شد
(4)

. 

    ﴿: 90اسباب نزول آیة 

    
     

                                           
، در 77/  4، نساائی 77/  4نساائی ، 7298، ترماذی 0774، مسالم 5069صحیح اسات، بوااری  -1

از ابان  087/  1 «دالئال»و در  420/  7، بیهقای 102واحدی  ،5107، ابن ماجه 044 «تفسیر»

 حقق نگاه کنید.به توریج م 745 «زاد المسیر»عمر روایت کرده اند. به 

 479 ، الکشااف5050 «تفسایر شاوکانی»، 5520و  5525، تفسیر بغاوی 5577 «ناحکام القرآ» -2

 به توریج محقق. 7607و  7602و ابن کثیر 

یابناد كاه ]در ایان سافر[ خارج كنناد،  بر ناتوانان و بر بیماران و بر آناان كاه چیازى نماى»ترجمه:  -3

[ نیسات. و  ناهى نیست. بر نی وكاران هیچ راه ]سرزنشىچون خیر خدا و رسولش را بوواهند، گ

 «خداوند آمرزنده مهربان است

گذاری محقاق آماده روایات کارده اسات.  باه شاماره 7672ابن ابوحاتم چنانچاه در تفسایر ابان کثیار  -4

اسناد آن جداً ضعیف است در این اسناد اسحاق بن ابو فروه متروا است و از او راویی مجهول 

 ه و متن غریب است.روایت کرد
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   ﴾1. 
بارای  روایت کرده اسات: رساول خادا  بو از طریق عوفی از ابن عباس  -187

 –رفتن به میدان جنگ با کفار دستور بسیج عمومی صادر کرد. گروهای از اصاحاب 

آمدند و گفتند: ای رسول خدا برای همراهی  –که عبدهللا بن معقل مزنی هم با آنان بود 

ن چیازی نیسات کاه در اختیاار شاما با خودت، باه وسایلة ساواری بابوش. گفات: نازد ما

کنان از حضور مبارا  یامبر بازگشتند. بازماندن از سااة اساالم باه  ها گریه گذارم. آن

 ﴿هااا بساایار گااران آمااد. آیااة  خاااطر نداشااتن امکانااات و وساایلة سااواری، باار آن

     

﴾ در بارة آنان نازل شد
(2)

. 

ام ها را در مبهماات آورده نام آن
(3)

هاا هفات نفار بودناد: ساالم بان عمیار از بنای  . ]آن

عمرو بن عوف، حرمی بان عمارو از بنای واقاف، ابولیال عبادالحمن بان کعاب از بنای 

سالمان بان صاور از بنای معلای، عبادالرحمن بان یزیاد از بنای حارثاه،  مازن بن نجاار

قل مزنی[عمرو بن غنمه از بنی سلمه عبدهللا بن مع
(4)

. 

   ﴿: 99اسباب نزول آیة 

   
    
    

     
     

     

 ﴾5. 

  ﴿ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: ایان آیاه و آیاة  -184

    

                                           
[ سوارشاان كناى، گاویى چیازى  و ]نیز[ بر آنان كاه چاون باه نازدت آیناد تاا ]بار مركباى»ترجمه:  -1

[. در حااالى كااه چشمانشااان از آن ااه چیاازى  یااابم كااه شااما را باار آن سااوار كاانم، ]گناااهى نیساات نمااى

 .«یابند كه خرج ]سفر[ كنند از اندوه سرشار از اشك است نمى

 روایت کرده در این اسناد عطیة عوفی ضعیف است. 57294طبری  -2

 ها از ائمه نقل کرده است. های آن گذاری محقق نام به شماره 746و  741و  744 زاد المسیر -3

 .057، ص 52تفسیر طبری، همان منبع، ج  -4

ه آورد و آنچاه را كا نشینان كسى هست كه به خداوناد و روز قیامات ایماان ماى و از بادیه»ترجمه:  -5

شامارد. بادان كاه آن  [ دعاى خیر رسول ]او[ مى [ قربت در نزد خدا و ]موجب كند ]مایه انفاق مى

[ قربت است. خداوند آنان را به رحمت خاویش در خواهاد آورد. باى گماان خداوناد  برایشان ]مایه

 .«آمرزنده مهربان است
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...﴾  :( در بارة بنای مقارن از مزیناه ناازل 90)توبه

شده است
(1)

. 

و عبدالرحمن بن معقل مزنی روایت کرده است: ایان آیاه در باارة ماا ده نفار  -181

نوادة مقرن نازل شده استاز خا
(2)

. 

 ﴿: 520اسباب نزول آیة 

  
    
     
     

 ﴾3. 
روایات کارده  بعبااس ابن مردویاه و ابان ابوحااتم از طریاق عاوفی از ابان  -186

و  نج تن دیگر، از همراهای به غزوة ]تبوا[ رهساار شد و ابولبابه  اند: رسول هللا 

اسالم خودداری کردند. ابولبابه و دو نفر دیگر از یاران او با خود اندیشایده، و  با سااه

 شیمان شدند و به هالکت و ناابودی خاود یقاین کردناد و گفتناد: ماا اینجاا باا زناان زیار 

باریم، در حاالی کاه رساول هللا هماراه باا  های خوشاگوار آرام و آساوده باه سار می ساایه

یاران صدیقش در راة دین حق مشاغول جهااد و کاارزار اسات. باه یازدان  ااا ساوگند 

مانیم و  بندیم و تا خود  یامبر ما را باز نکند، همچنان در بند می ها می خود را به ستون

دیگر خود را به ستون نبساتند، سااس رساول هللا از جهااد این کار را کردند. و سه نفر 

ها هساتند؟ ماردی گفات:  ها بساته اناد کادام هاا کاه خاود را باه ساتون بازگشت و گفت: آن

 یماان  ها با خدا  ابولبابه و یارانش هستند که از رفتن با شما سر یچی کرده بودند. آن

ها بااز نکنناد.  خاود را از ساتون ها را رها نساازید هرگاز بسته اند که تا شما شوصاً آن

کنم.  س خدای  ها به من داده نوشد هرگز آزادشان نمی  یامبر گفت: تا دستور آزادی آن

  ﴿باااااااااازر  آیااااااااااة 

...﴾  ،را نااازل کاارد. چااون وحاای الهاای نااازل گردیااد

نفر دیگار کاه خاود را باه  یامبر از بند رهایشان ساخت و عذرشان را  ذیرفت، اما سه 

شاان چیازی گفتاه نشاده باود بااقی ماندناد.  اس خادای بازر  در  ستون نبسته و در باره

  ﴿هاااااااااا فرماااااااااود:  باااااااااارة آن

 ...﴾  :تگاااو هاااا باااه گف (  اااس ماااردم در باااارة آن526)توباااه

هاا ناازل نشاود،  اینگفتند: اگار وحای الهای مبنای بار  اذیرش توباة  ای می  رداختند، عده

                                           
 به قسم مرسل روایت کرده است. 57550طبری  -1

 کرده اسناد آن منقطع و ضعیف است.روایت  57557طبری  -2

[ دیگار كاه  و دیگرانى ]هستند[ كه به گناهانشان اعتراف كردند. عمل نیك را با ]عملى»ترجمه:  - 3

اناد. نزدیاك اسات كاه خداوناد از آناان در گاذرد. باى گماان خداوناد آمرزناده  بد است باه هام آمیوتاه

 .«مهربان است
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هاا را نیاز  د است خدا توباة اینمیاگفتند:  شوند و برخی دیگر می یقیناً هالا و نابود می

  ﴿باااااااااااذیرد. در ایاااااااااان خصااااااااااوص 

 ﴾  :( نازل شد558)توبه
(1)

. 

 از طریاق ثاوری از اعماش از ابوسافیان «الصاحابه»ابوشیخ و ابن مناده در  -187

روایاات کاارده انااد: آنااان کااه بااه جنااگ تبااوا شاارکت نکردنااد شااش نفرنااد:  از جااابر 

ه بان ربیاع، هاالل بان علبه بن ودیعه، کعاب بان مالاک، مارارابولبابه، اوس بن خزام، ث

ها بسااتند و امااوال خااود را  امیااه. از آن میااان ابولبابااه، اوس و ثعلبااه خااود را بااه سااتون

ی فرستادة خدا این اموال را که مانع همراهی ماا آوردند و گفتند: ا خدمت رسول هللا 

با شما در جنگ دشامنان گردیاد از ماا بگیار،  یاامبر گفات: تاا جهااد و  یکااری در راه 

 ﴿نباشااااااااااد ایاااااااااان کااااااااااار جااااااااااایز نیساااااااااات.  ااااااااااس 

 ﴾  نازل شد. اسناد

این حدیث قوی است
(2)

. 

روایت کرده اسات:  لآن واقدی است از ام سلمه  ابن مردویه با سندی که در -188

وحی الهی مشتمل بر  ذیرش توبة ابولبابه در خانة من نازل شد، سحرگاهی شانیدم کاه 

خندد. گفتم: چه چیز سبب خنادة شاما شاده؟  یاامبر گفات: توباة ابولباباه  می رسول هللا 

ست. به در حجره خواهید از جریان آگاهش کنم، گفت: میل خودت ا قبول شد. گفتم: می

 دهم کاه خادا  رفتم هنوز حکم حجاب نازل نشده باود. گفاتم: ای ابولباباه بشاارتت مای

ای برخاساتند تاا او را از بناد رهاا ساازند. ابولباباه گفات: بایاد  ات را  اذیرفت. عاده توبه

ساارور کائنااات شوصاااً ماارا رهااا سااازد. چااون رسااول هللا باارای ادای نماااز بامااداد آمااد، 

 ﴿نگااااااااااااااااااااااااااااااه رهاااااااااااااااااااااااااااااایش کااااااااااااااااااااااااااااارد. آ

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

   ﴿: 527اسباب نزول آیة 

  
   

     
     

﴾4. 

                                           
 ناد عطیة عوفی واهی است.روایت کرده و در این اس 57510طبری  -1

او ثقاه و مشاهور  محقق کسی را که از ثوری روایت کرده نشاناخته اسات، اماا ثاوری و بااالتر از -2

 اسناد این حدیث را قوی شمرده است. 492/  7 «د ر المنثور»هستند. مؤلف در 

 اسناد این جداً ضعیف است، از جهت محمد بن عمر واقدی زیرا او متروا است. -3

از اموالشان زكات بگیر تا آنان را با آن  اه دارى و رشدشان دهى و براى آناان دعااى »رجمه: ت -4

 .«خیر كن. كه دعاى تو براى آنان مایه آرامش است. و خداوند شنواى داناست
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به همین معنی روایات کارده  بابوطلحه از ابن عباس  ابن جریر از علی بن -189

و افزوده است: چون ابولبابه و یارانش آزاد شدند دارایی خود را به حضور رسول هللا 

  آوردند و گفتند: ای رسول خدا! دارایی ما را در استحکام دین حق صرف کان و از

ستور داده نشده که از درگاه  روردگار برای ما آمرزش بوواه،  یامبر فرمود: به من د

  ﴿اماااااااااوال شاااااااااما چیااااااااازی بگاااااااااریم. آنگااااااااااه خااااااااادا آیاااااااااة 

 ...﴾ را نازل کرد
(1)

. 

و از سااعید باان جبیاار، ضااحاا، زیااد باان اساالم و دیگااران نیااز روایاات کاارده  -192

است
(2)

. 

ه و عبد از قتاده روایت کرده است: این آیه در بارة هفت نفاری ناازل شاده کا -195

خااود را بااه  هااا ابولبابااه، ماارداس، اوس باان خاازام و ثعلبااه باان ودیعااه  چهارتااای آن

ها بسته بودند ستون
(3)

. 

 ﴿: 528 – 527اسباب نزول آیة 

   
   

  
    

     
    

   

 ﴾4. 
ابن مردویه از طریق ابن اسحاق که از ابن شهاب زهری شنیده و او از ابان  -190

شانیده کنندگان در بیعات رضاوان باود  اکیمة لیثی و او از ابورهم غفاری که از شرکت

که آماادة حرکات  –های که مسجد ضرار را آباد کردند به حضور رسول خدا  است: آن

آمدند و گفتند: ای رسول خدا! ما برای بیماران، نیازمنادان  –به قصد غزوة تبوا بود 

های بارانی یا سرد، مسجدی ساختیم و دوست داریم که آنجا بیایی و با  و به خاطر شب

ری. گفت: من اینک قصد سفر دارم، انشاء هللا وقتی برگشتم ما در آن مسجد نماز بگذا

خااوانم چااون از ساافر برگشاات در ذی  آیم و بااا شااما در آن مسااجد نماااز می ناازد شااما ماای

آوان که یک ساعت از مدینه فاصله داشت اردو زد. خدا همانجا در بارة آن مجساد آیاة 

                                           
رایاات کاارده انااد بااین اباان ابوطلحااه و اباان  070و  075/  1 «دالئاال»و بیهقاای در  57568طبااری  -1

 عباس ارسال است.

 از زید روایت کرده است. 57569از سعید به قسم مرسل و  57570و  57572طبری  -2

 از قتاده به قسم مرسل روایت کرده است. 57575طبری  -3

و كسانى هستند كاه باراى زیاان رسااندن و كفار و تفرقاه اف نادن باین مؤمناان و كمینگااه »ترجمه:  -4

اناد. و  ناگ كارده اسات مساجدى سااختهساختن براى كسى كه  یش از این باا خداوناد و رساولش ج

دهاد كااه آناان دروغگااو  ایام. و خداونااد گاواهى مااى خورنااد كاه جااز نی اى ماارادى نداشاته ساوگند ماى

 .«هستند
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﴿   

 ﴾  را نازل فرمود.  س  یاامبر مالاک بان

دخشن و معین بنی عدی و یا برادرش عاصم بن عدی را به حضور خواسات و گفات: 

به سوی آن مسجد که اهل آن ستمگرانند بروید و آن را ویران و طعماة حریاق ساازید. 

ها نیز طبق دستور  یغمبر عمل کردند آن
(1)

. 

روایات کارده  بوفی از ابان عبااس ابن ابوحااتم و ابان مردویاه از طریاق عا -197

اند: هنگامی که رسول خدا مسجد قبا را بنا کرد، گروهی از انصاار کاه یوادج باا آناان 

بود مسجد ضرار را ساختند. رسول هللا گفت: بدا بحالت ای یودج، از ساختن آنچه من 

کنم چه نیتی داری، گفات: ای رساول خادا باه جاز کاار خیار و  ااداش نیکاو  مشاهده می

این آیه را نازل کرد و قصد دیگری نداریم. آنگاه  روردگار  نیت
(2)

. 

روایت کارده اسات:  بابن مردویه از طریق علی بن ابوطلحه از ابن عباس  -194

ها گفت: مسجدتان را آباد نمایید و  گروهی از انصار مسجدی بنا کردند. ابوعامر به آن

در تاوان داریاد، کماک و مسااعدت  ساختن نیرو و ساالح تاا آنجاا کاه برای تهیه و آماده

آورم و محماد و یااران او  روم و از آنجاا ساااهی مای کنید، زیرا من نزد قیصر روم می

کنم. چون آن گروه کاار سااختن مساجد را باه  ایاان رسااندند، باه حضاور  را بیرون می

رسول خادا آمدناد و گفتناد: ماا مساجدمان را آبااد کاردیم و حااال میال داریام در آن نمااز 

نازل شد ﴾   ﴿ووانی.  س ب
(3)

. 

روایاات کاارده اساات: منافقااان خواسااتند در  واحاادی از سااعد باان اباای وقاااص  -191

رقابت با مسجد قبا، برای ابوعامر راهب مسجدی بسازند که هرگاه از سفر بازگشات، 

ه حضاور ها باشاد. چاون از سااختن آن فراغات یافتناد با در آن مسجد امام و  یشوای آن

آمدند و گفتند: ما مساجد را سااختیم، ایناک خاودت تشاریف بیااور و در آن  نبی اکرم 

نااازل  ﴾   ﴿نماااز بوااوان. همااان وقاات 

گردید
(4)

. 

ه با آب استنجا ارروایت کرده است: اهل قبا همو ترمذی از ابوهریره  -196

    ﴿کردند.  س  می

                                           
 .711و زاد المسیر  57022، تفسیر طبری 501و  504/  4سیرة ابن هشام  -1

اساات، امااا از اباان عباااس روایاات کاارده اساات در ایاان اسااناد عطیااة عااوفی واهاای  57020طبااری  -2

به تواریج محقاق نگااه  5008 است. به فتح القدیر طبری با اسناد از گروهی از تابعین بیان داشته

 کنید.

از ابن عباس روایت کرده در این اسناد علی بن ابوطلحه از ابان عبااس نشانیده و  57025طبری  -3

باه  5007 «تح القادیرفا»ه، اما این حدیث شواهد دارد. باه تفسیر را از مجاهد از ابن عباس آموخت

 توریج محقق نگاه کنید.

 روایت کرده در این اسناد داود بن زربقان متروا است. 108واحدی  -4
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 ﴾ ها نازل شد در شان آن
(1)

. 

از طریاق ولیاد بان ابوساندر اسالمی  «اخبار مدیناه»ا: عمر بن شبه نیز در  -197

 ﴿از یحیاااای باااان سااااهل انصاااااری و او از  اااادرش روایاااات کاااارده اساااات: 

   ﴾  تاااا

کردند شان اهل قبا نازل شده است که همواره با آب استنجا می آخر آیه در
(2)

. 

ا: ابن جریر از عطاء روایت کارده اسات: اولاین کساانی کاه باا آب اساتنجا  -198

 ﴿هااااا کااااالم عزیااااز  کردنااااد گروهاااای از اهاااال قبااااا بودنااااد کااااه در بااااارة آن

     
   

﴾ نازل شد
(3)

. 

    ﴿: 555اسباب نزول آیة 

   
   

     
    

    
  

    
    

  
    
   

 ﴾4. 
ابن جریر از محمد بن کعب قربی روایت کرده است: عبدهللا بان رواحاه باه  -199

خواهی ]با ما[  یمان بند، گفت:  ودت و  روردگارت هرچه میگفت: برای خ    یامبر

بندم که تنهاا او را عباادت کنیاد و دیگاری را باا  برای  روردگارم با شما چنین عهد می

                                           
و دیگران به قسم مرفوع روایات کارده  717، ابن ماجه 7522، ترمذی 44صحیح است، ابوداود  -1

و زاد  5054 «احکاام قارآن»ساناد یاونس بان حاارث ضاعیف اسات. باه اند، این خطاست در این ا

 به توریج محقق نگاه کنید. 718 المسیر

 به توریج محقق نگاه کنید. 5051و احکام القرآن  719به زاد المسیر  -2

 به صورت مرسل روایت کرده است. 57017طبری  -3

[ آن ه بهشت آنان را باشد، خریاده  خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را به ]بهاى»ترجمه:  -4

اى كاه باه راساتى  [ وعاده شوند. ]بار اسااس كشند و كشته مى كنند و مى اه خدا جنگ مىاست. در ر

اش وفااادارتر  در تااورات و انجیاال و قاارآن باار او ]مقاارر[ اساات. و چااه كسااى از خداونااد بااه وعااده

 .«اید شاد باشید. و این همان كامیابى بزر  است اى كه به آن دست زده است؟  س به معامله
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گیارم کاه مانناد جاان و ماال  او شریک نسازید. و به خاطر خودم از شما چنین تعهد می

ماان چیساات؟  عمال کناایم  اداشخاود، از مان حمایاات و دفااع کنیااد، گفتناد: اگار اینگونااه 

کنیم و ناه در  فرمود: بهشت، گفتند: چه داد و ستد  ر سودی، نه این معامله را فسخ می

   ﴿آیناااااده خواساااااتار فساااااخ آن خاااااواهیم شاااااد. آنگااااااه آیاااااة 

   

﴾... .نازل شد 

   ﴿: 557اسباب نزول آیة 

   
  

    
     

   

﴾1. 
از  درش روایت کرده اند: چاون  بواری و مسلم از طریق سعید بن مسیب  -622

سید،  یامبر به عیادتش رفت. ابوجهل و عبدهللا بن ابوامیاه نیاز هنگام مر  ابوطالب ر

ال هللا: ه ابوطالاب گفات: ای عماو، بگاو: ال إلاه إنزد او بودند. سارور کائناات خطااب با

ایاان کلمااه را دلیاال مساالمانیت بگیاارم.  خاادایی نیساات جااز خاادای یکتااا، تااا ناازد خاادای 

ن دو دانای؟ آگر بادالمطلب رو میابوجهل و عبادهللا گفتناد: ای ابوطالاب، آیاا از کایش ع

هاا گفات: مان بار آیاین  شان ادامه دادند که ابوطالب در آخارین دم باه آن آنقدر به سونان

عبدالمطلب هستم. رسول خدا گفات: تاا مناع نشاوم بارای تاو از درگااة الهای آمارزش و 

  ﴿خاااااااااواهم.  اااااااااس خااااااااادای بااااااااازر  آیاااااااااة  مغفااااااااارت می

   
  

﴾...  را نااااااازل کاااااارد و آیااااااة﴿  

  ﴾  :( در شاااااااااااان 16)قصاااااااااااص

ابوطالب نازل شد. باهر حدیث بیانگر آن است که آیه در مکه نازل شده است
(2)

. 

روایات کارده اناد:  ا: ترمذی به وجه حسن و حااکم از علای بان ابوطالاب  -625

کارد. باه او گفاتم:  یدم که مردی برای  در و مادر مشرا خویش، طلب آمارزش میشن

                                           
،  اس از -و هر چناد خویشااوند باشاند -ر و مؤمنان را روا نیست كه براى مشركان یامب»ترجمه:  -1

 .«اند، آمرزش خواهند آن ه برایشان روشن شد كه آنان دوزخى

و  62/  4، نسااائی 04، مساالم 6685و  7884و  4776و  4770و  5762صاحیح اساات، بوااری  -2

، واحادی 980، ابان حباان 5570 ، عبدالرزاق در تفسایر قارآن477/  1، احمد 012« تفسیر»در 

« دالئال»و در  591و  575« صافات»، بیهقی در 172 «اسباب نزول»و در  107/  0در وسیط 

گذاری محقااق از چنااد طریااق از زهااری از  بااه شااماره 5507 ، بغااوی در تفساایر747و  740/  0

 کنید.به توریج محقق نگاه  760 سیب از  درش روایت کرده اند. به زاد المسیرسعید بن م
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نیز برای  درش  کنی؟ گفت: ابراهیم  آیا برای  در و مادر مشرکت طلب آمرزش می

نقال کاردم.  که مشرا بود طلب مغفرت کرده اسات. ایان ساون او را باه نبای اکاریم 

   ﴿ اااااااااس خااااااااادای متعاااااااااال آیاااااااااة 

   

 ﴾  را ناااااااازل

کرد
(1)

. 

روایاات کاارده انااد:  و دیگااران از اباان مسااعود  «دالئاال»حاااکم، بیهقاای در  -620

باه ساوی قبرساتان رفات و آنجاا کناار قباری نشسات و راز و نیااز  روزی رسول هللا 

ریستم. اندکی بعد گفت: قبری که مان کرد و بعد به شدت گریست. من نیز با گریة او گ

کنار آن نشستم آرامگاة مادرم باود، از  روردگاار اجاازه خواساتم در حاق او دعاا کانم، 

  ﴿را نااااااداد. خاااااادا آیااااااة  امااااااا بااااااه ماااااان اجااااااازة ایاااااان کااااااار

   

  ﴾ 
را در این باره نازل کرد
(2)

. 

از بریده روایت کارده اناد:  –لفظ از ابن مردویه است  –احمد و ابن مردویه  -627

باا رسااول هللا هماراه بااودم، زماانی کااه باه عساافان توقاف کاارد، قبار مااادرش را نشااانش 

دادناد. وضاو سااخت و نماااز خواناد و باه ساوز گریساات و گفات: از خادای خاود اجااازة 

ولای  روردگاار مارا از ایان کاار مناع کارد. خواستم که برای مادرم طلب مغفرت کنم، 

  ﴿   ااااااااااااااااااااااااااااس خاااااااااااااااااااااااااااادا 

   

 ﴾...  را

نازل کرد
(3)

. 

                                           
، طباااری 659و  771، اباااویعلی 575و  572و  99/  5، احماااد 95/  4، نساااائی 7525ترماااذی  -1

از چنااد طریااق از ساافیان از ابواسااحاق از ابوخلیاال عباادهللا باان خلیاال از علاای  57749و  57748

 –روایت کرده اند، این اسناد سست ابوخلیل مقبول است، معنی این حادیث متاابع دارد ناه لفاظ آن 

 به توریج محقق نگاه کنید. 761 به زاد المسیر –اعلم  وهللا

آورده انااد اسااناد آن ضااعیف اساات. حاااکم ایاان  170 «اسااباب ناازول»، واحاادی در 076/  0حاااکم  -2

 «شامارد هانی را ابن معین ضاعیف می ایوب بن»صحیح گفته و ذهبی اعترا  نموده: حدیث را 

 ه توریج محقق نگاه کنید.ب 7684 اما به اصل این شواهد است. به ابن کثیر

باه  717و  716/  1مؤلف باه ابان مردویاه نسابت داده اماا محقاق باه اساناد آن مطلاع نشاده، احماد  -3

باه تواریج محقاق نگااه  764« زاد المسایر»و  494« کشااف»همین معنی روایت کارده اسات. باه 

 کنید.
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روایت کارده اناد:  بطبرانی و ابن مردویه نیز به همین معنی از ابن عباس  -624

ا، برای ادای عمره به مکه سفر کرد و سر بعد از بازگشت از غزوة تبو نبی کریم 

راهش بر تاة عسفان  یاده شد. آنگاه این آیه نازل گردید
(1)

. 

حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد این آیه به چندین سبب نازل شده باشد، ابتدا 

علماای دیگار نیاز باه  در بارة ابوطالاب و بعاد باه ترتیاب در باارة آمناه و قصاة علای 

 تفقند.همین نظر م

   ﴿: 559 – 557اسباب نزول آیة 

  
  

    
     

    
     

   ﴾. 
روایت کرده اند: به جز بدر، از  ا: بواری و غیره از کعب بن مالک  -621

آخرین  –های  یامبر سر یچی نکرده بودم، تا این که غزوة تبوا  هیچ کدام از جنگ

 یامبر دستور بسیج و حرکت عمومی به میدان جهاد داد.  –غزوة بنی اکرم  یش آمد 

اشته و در آن گفته است که خدای تبارا و ساس حدیث را به طور مفصل بیان د

    ﴿تعالی 

  
  
   

     
    

     
    
   

    
    
   
      

     
     

                                           
ی در مجماع سات، هیثماروایات کارده در اساناد آن مجاهیال ا 50249جداً ضاعیف اسات، طبرانای  -1

ابان »باه  «شناسام هاای ایان حادیث را نمی راوی به استثنای عکرمه دیگار»گوید:  می 419الزوائد 

 به توریج محقق نگاه کنید. 7686 «کثیر
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  ﴾1،  را به نشانة

  ﴿گوید:   ذیرش توبة ما نازل کرد. کعب می

   

﴾ نیز در بارة ما نازل شده
(2)

. 

   ﴿: 500اسباب نزول آیة 

  
      
   

   
   

   

 ﴾3. 

 ﴿ابااااان ابوحااااااتم از عکرماااااه روایااااات کااااارده اسااااات: چاااااون آیاااااة  -626

   

﴾  :ر بادیه قوم خاود را احکاام ( نازل شد، گروهی که د79)توبه

همراهای کنناد. منافقاان گفتناد:  آموختند، نتوانستند باا  یاامبر  شرع و مسائل اسالم می

ای از مااردم بادیااه نتوانسااتند در جهاااد شاارکت نماینااد، یقیناااً ساااکنان بادیااه  حاااال کااه عااده

   ﴿هااااااااااااالا شاااااااااااادند.  ااااااااااااس خاااااااااااادای عزوجاااااااااااال 

  

﴾ را نازل فرمود
(4)

. 

                                           
خداوند بر  یامبر و مهاجران و انصارى كه به هنگام تنگدساتى بعاد از آن اه نزدیاك باود »ترجمه:  -1

[  د، رحمت آورد. ساس از آنان در گذشت، بى گمان او ]نسابتدلهاى گروهى از آنان از كف برو

و باار آن سااه كااس كااه باااز  ااس داشااته شاادند تااا آن ااه زمااین بااا همااه . باه آنااان رؤوف مهربااان اساات

اش بر آنان تنگ شاد. و جانهایشاان بار آناان تناگ آماد و دریافتناد كاه از خداوناد جاز باه  گستردگى

در گذشت تا توبه كنند. باى گماان خداوناد اسات كاه توباه سوى او  ناهگاهى نیست، آن گاه از آنان 

 .« ذیر مهربان است

، عبادالرزاق 010 ، نساائی در تفسایر7520، ترماذی 0769سالم ، م4458صحیح اسات، بوااری  -2

 ، احماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 9744

، 170و  172/  0 «الوساایط»، واحاادی در 7772ن حبااان ، اباا142/  54، اباان ابوشاایبه 787/  1

کعب بن مالک روایت کرده اناد. از  5574و بغوی  077/  1 «دالئل» ، بیهقی در57465طبری 

 به توریج محقق نگاه کنید. 772 «زاد المسیر»به 

و مؤمنان را نشاید كه همه یك جا بیرون آیناد.  اس چارا از هار جمعاى از آناان گروهاى »ترجمه:  -3

از آیند، بیم دهناد، باشاد كاه بیرون نیامدند تا در دین فقیه گردند و تا قومشان را چون به سویشان ب

 .«آنان ]از كیفر خدا[ بیمناه شوند

 از عکرمه به طور مرسل روایت کرده، این ضعیف است. 57495طبری  -4



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  114
 

 

و از عبدهللا بن عبید بن عمیار روایات کارده اسات: چاون مسالمانان باه جهااد  -627

فرساتاد هماه باا آن  ای می مسالمین را باه ساریه عالقة زیاد داشتند، هرگااه رساول هللا 

ای از ضاعفا  شدند و رسول هللا را در مدیناه باا عاده سااه به طرف میدان نبرد روان می

گذاشتند.  س این آیه در آن خصوص نازل شد توان میو نا
(1)

. 

*** 

 

 سون  سورة ی  

 آیه است 529این سوره مکی و 

   ﴿ :0اسباب نزول آیة 

    
    
   

     
     

   ﴾2. 
روایت کرده است: هنگامی  بابن جریر از طریق ضحاا از ابن عباس  -628

را به رسالت برانگیوت، عرب یا جماعتی از اعراب نبوت  محمد  که  روردگار 

از این است که فرستادة او انسان باشد.  او را انکار کردند و گفتند: خدا بزرگوارتر

   ﴿آیة  خدای متعال

 ...﴾  و آیة﴿ 

    

...﴾  :خدای عزوجل بر چون ( را در آن هنگام نازل کرد. 47)نحل

ها  م  یامبر ضروراً باید از انسانها دالیل و شواهد را تکرار کرد. گفتند: اگر ه آن

  ﴿باشد، دیگران از محمد به رسالت سزاوارترند 

    

   ﴾ 
و همچنین  «مردی از این دو قریة بزر  فرو فرستاده نشدچرا این قرآن بر »

ر نیز هستند، مرادشان ولید بن مغیره از مکه و مسعود گفتند: از محمد بزرگوارت می

                                           
 مرسل بلکه معضل است از جهت اسناد، اما معنی آن متوجه است. -1

[ كاه:  ا این  یاامایم ]ب [ شگفتى است كه به مردى از آنان وحى كرده آیا براى مردم ]جاى»ترجمه:  -2

مااردم را هشاادار ده و مؤمنااان را ماا ده ده كااه ناازد  روردگارشااان  یشااینه راسااتین دارنااد. كااافران 

  .«[ جادوگرى آش ار است گفتند: این ]شوص
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بن عمرو ثقفی از طایف بود.  س خدای بزر  در این خصوص آیة 

﴿   

...﴾  :( را برای رد سونان آنان نازل کرد70)زخرف
(1)

. 

*** 

 ه ود سورة

 آیه است 507این سوره مکی و 

   ﴿: 1اسباب نزول آیة 

   
    

    
     

  ﴾2. 
ها از ایان  روایت کرده است: برخی از مسالمان با: بواری از ابن عباس  -629

شاان یاا در خلاوت خاود را برهناه نمایناد شارم داشاتند کاه  مقاربت با همسران که هنگام

  ﴿هاا  گاردد. در باارة آن شان بر اهل آسمان آشکار می بدن

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

ابن جریر و دیگاران از عبادهللا بان شاداد روایات کارده اناد: هرگااه یکای ]از  -652

کرد تا رسول خدا او را  گذشت، سینة خود را خم می می رسول خدا منافقین[ از کنار 

نبیند،  س این آیه نازل شد
(4)

. 

  ﴿: 8اسباب نزول آیة 

    
   
     

    

                                           
از بشر بن عماره از ابوروق از ضاحاا از ابان عبااس روایات کارده، اساناد آن  40 571طبری  -1

اساباب »بن عباس مالقات نکارده. واحادی در ا با اجداً ضعیف است، زیرا بشر ضعیف و ضحا

 از ابن عباس بدون اسناد روایت کرده است. 174شمارة  «نزول

كوشاند[ تاا از او )خداوناد(  نهاان شاوند.  گردانند ]و مى آرى آنان )كافران( دلشان را مى»ترجمه:  -2

دارناد و آنچاه را  ا نهاان ماىداند آنچاه ر هایشان را بر سر كشند، ]خداوند[ مى بدانید وقتى كه جامه

 .«سازند. او به راز دلها داناست آش ار مى

 روایت کرده است. 4687 – 4685بواری  -3

 7785« ابان کثیار»به قسم مرسل روایت کرده،  س ضاعیف اسات باه  57914و  57917طبری  -4

 به توریج محقق نگاه کنید.
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 ﴾1. 
ابااان ابوحااااتم از قتااااده روایااات کااارده اسااات: وقتااای کاااه خااادای متعاااال آیاااة  -655

﴿  ﴾ 
ای گفتنااد: حتماااً قیاماات نزدیااک شااده اساات از ارتکاااب  ( را نااازل کاارد. عااده5)انبیاااء: 

ها نگشتند و  اس از مادتی  ای اندا زمانی گرد زشتی عدهمناهی خودداری نمایید،  س 

های خاااویش را اداماااه دادناااد.  اااس خااادای بااازر  آیاااة  گری ها و حیلاااه باااازهم شااارارت

﴿   

   

﴾... .را در این خصوص نازل کرد 

َریج مانند او ر -650  وایت کرده است.ابن جریر نیز از ابن ج 

  ﴿: 554اسباب نزول آیة 

    
    
    

  ﴾2. 
،  اس روایت کرده اند: مردی زنی را بوسید بواری و مسلم از ابن مسعود  -657

همتاااا  آماااد و عمااال خاااود را باااه اطاااالع او رسااااند. آنگااااه  ااااا بی نااازد رساااول خااادا 

﴿   

   
    

 ﴾  را نااااازل کاااارد. آن ماااارد

آیه برای تماام امات مان ناازل شاده  گفت: آیا مواطب این آیه تنها منم؟  یامبر گفت: این

است
(3)

. 

روایت کرده اند: زنی برای خرید خرما نزدم  ترمذی و غیره از ابویسر  -654

ام آمد. دست  آمد. به او گفتم: در خانه خرمای نیکوتر از این دارم،  س با من به خانه

                                           
گوینااد: چااه چیااز آن را باااز  داریاام، مااىو اگاار تااا ماادتى معاادود عااذاب را از آنااان باااز »ترجمااه:  -1

شاود و آنچاه ریشاوندش  [ به آنان برسد، از آنان بااز داشاته نماى دارد؟ بدانید روزى كه ]عذاب مى

 .«گیرد كردند آنان را فرو مى مى

هااا باادیها را از  و در دو سااوى روز و در ساااعتى چنااد از شااب نماااز بگاازار. آرى نی ااى»ترجمااه:  -2

 .«اى  ند  ذیران  ندى استبرند. این بر میان مى

، ابان 7554و  7550، ترمذی 4468، ابوداود 0767، مسلم 4687و  106صحیح است، بواری  -3

/  0 «وسایط»، واحادی در 58689تاا  58685طباری  ،5772تاا  5708، ابان حباان 5798ماجه 

قاق باه تواریج مح 5016 «احکاام قارآن»ز ابن مسعود روایات کارده اناد. باه از چند طریق ا 194

 نگاه کنید.
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ه اطالع خود را دراز کردم و او را بوسیدم. ساس نزد  یامبر آمدم و عمل خود را ب

اش چنین رفتار کردی و   یغمبر رساندم. گفت: در غیاب رزمندة راة خدا با خانواده

 ﴿دیر زمانی خاموش ماند، تا غفار مهربان آیة 

   
     

  
    

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

و از ابوامامه، معاذ بن جبل، ابن عباس، بریده و دیگران نیز به همین معنی  -651

روایت شده است
(2)

 ام. ها را در ترجمان القرآن ذکر کرده های آن . روایت

*** 

 ی وس فسورة 

 آیه است 555این سوره مکی و 

   ﴿: 7اسباب نزول آیة 

   
   

    
   

﴾3. 
حاکم و دیگران از سعد بن ابی وقاص روایت کرده اند: چون قرآنکریم بر  -656

تالوت کرد.  س جماعتی نازل گردید، مدتی آیات آن را برای مسلمانان  نبی اکرم 

کردی، در آن هنگام  از مسلمانان گفتند: ای رسول خدا کاش برای ما داستانی بیان می

   ﴿آیة 

﴾...  :( نازل گردید.07)زمر 

                                           
روایاات کاارده انااد. ترمااذی  58698و  58697، طبااری 068، نسااائی 7551حساان اساات، ترمااذی  -1

 «ن قایس بان ربیاع را ضاعیف شامرده اناداین حدیث حسن صحیح است وکیاع و دیگارا»گوید:  می

گوید: حدیث شریک که نسائی روایت کارده باه ایان حادیث تاابع اسات  اس حادیث حسان  محقق می

 به توریج محقق نگاه کنید. 7875 «ابن کثیر»شود. به  ی قوی میداست و با بع

و  5572و تفسایر بغاوی  7874و  7809و تفسیر ابن کثیر  799 «زاد المسیر»این شواهد را در  -2

، ص 4و الادر المنثاور، ج  05296به توریج محقق ]مساند احماد  5742و  5779تفسیر شوکانی 

 [ نگاه کنید.487

حى كردن این قرآن از سوى خویش به تو بهترین داستانسرایى را بار تاو ح ایات ما با و»ترجمه:  -3

 .«كنیم و بیگمان  یش از آن از بى خبران بودى مى
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ابن ابوحاتم افزوده است: جمعی از اصحاب گفتند که ای فرستادة خدا، اگر برای 

  ﴿شد. آنگاه آیة  چه خوب میکردی  ای نقل می ما قصه

    

...﴾  :( نازل شد56)حدید
(1)

. 

ای گفتناد: ای رساول خادا  روایت کرده است: عده بابن جریر از ابن عباس  -657

  ﴿گفتاااای، آنگاااااه خاااادا  شااااد باااارای مااااا قصااااه می چااااه می

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

ابن مردویه نیز از ابن مسعود همینگونه روایت کرده است -658
(3)

. 

*** 

 سورة رعد

 آیه است 47این سوره مدنی و 

   ﴿: 57 – 8اسباب نزول آیة 

     
    

    

﴾. 
روایت کرده اند: اربد بن قیس و عامر بن  بطبرانی و دیگران از ابن عباس  -659

آمدند. عامر گفت: ای محمد اگر ایمان بیاورم به من  طفیل به مدینه نزد رسول خدا 

 یامبر گفت: آنچه برای دیگر مسلمانان است برای تو هم هست و آنچه  دهی؟ چه می

ن است تو نیز بر عهده خواهی داشت. گفت: آیا بعد از خودت ادارة امور وبیفة دیگرا

سااری؟ گفت: این کار نه تو را سزاوار است و نه قومت را. از حضور  را به من می

کنم، بعد تو با  مبارا خارج شدند و عامر به اربد گفت: من محمد را مشغول می

                                           
، 58789، طبااری 741/  0 ، حاااکم6029، اباان حبااام 742، ابااویعلی 7058صااحیح اساات، باازار  -1

ماره از مصاعب  از چند طریق از عمارو بان قایس از عمارو بان 144 «اسباب نزول»واحدی در 

بن سعد از  درش روایت کرده اند. اساناد ایان باه شارط مسالم صاحیح اسات حااکم ایان را صاحیح 

به تواریج محقاق نگااه  827 «زاد المسیر»عدی و به گفته و ذهبی هم با او موافق است به حدیث ب

 کنید.

طبااری روایاات کاارده منقطااع اساات، عماارو باان قاایس اباان عباااس را ندیااده. بااازهم  58786طبااری  -2

باه  7846 «ابان کثیار»این اصح است. به حدیث بعدی و به به قسم مرسل روایت کرده،  58787

 توریج محقق نگاه کنید.

از عاون بان عبادهللا بان مساعود باه قسام  58788بودن این حادیث صاحیح نیسات، طباری  موصول -3

قسام موصاول  مرسل روایت کرده این صحیح است. از این که تنها ابن مردویاه ایان حادیث را باه

 روایت کرد نشانة عدم صحت آن است.
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عامر گفت: ای محمد بیا با تو  شمشیر به او حمله کن دوباره نزد رسول خدا آمدند،

حرف دارم،  یامبر همراهش رفت ]تا این که کنار دیواری تنها شدند[  یامبر با او به 

کردن ایستاد. اربد خواست شمشیر خود را آهسته از نیام برکشد، ولی چون  صحبت

ها  دست به قبضة شمشیر برد دستش لرزید.  یامبر متوجه اوضاع شد و از نزد آن

ای را فرستاد و  ها از مدینه بیرون رفتند و در رقم بودند که خدا صاعقه آنبرگشت. 

   ﴿اربد را کشت. همان وقت خدای بزر  

     
    

    
   

  
    

     
    

  
   

    
    
       

     
    

     
       
     

   
   

   
   
   

     
    

  ﴾1، را نازل کرد
(1)

. 

                                           
كاهناد و  دارد و آنچه را كه رحمهاا ماى داند آنچه را كه هر مادینه بر مى خداوند مى»: ترجمه آیا  -1

باه  نهاان و  یادا داناسات، بازر  بلناد مرتباه . افزایند. و هر چیازى باه نازد او باه انادازه اسات مى

]خاود[ را نهاان دارد و كساى كاه آن را آشا ار ساازد و ی سان است كه كسى از شما ساون  .است

او از فارارو و  [ اسات. كسى كه در شب نهان است و كسى كه در روز  یدا ]و در  ى كار خویش

كنند. خداوناد آنچاه را كاه   شت سر خویش فرشتگانى  یایند دارد كه او را به ح م خداوند حفظ مى

ى كااه آنچااه را در ضاامیر خااود دارنااد، دگرگااون سااازد تااا وقتاا قااومى در خااود دارنااد دگرگااون نمااى

سازند. و اگر خداوناد باراى قاومى بادى را اراده كناد، آن بازگردانادنى نادارد و آناان جاز او هایچ 
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یکاای از یاااران  رسااول خاادا روایاات کاارده انااد:  نسااائی و باازار از انااس  -602

خویش را نزد شوصی از بزرگان جاهلیت فرستاد که او را باه اساالم و ایماان باه خادا 

از چه  –کنی  که مرا به  رستش او دعوت می –دعوت کند.  س او گفت:  ررودگارت 

جنسی است، آیا از آهن است یا از مس یا از نقره و یا از طالست؟ صاحابی بزرگاوار 

از جریااان آگاااهش ساااخت،  یااامبر او را باارای بااار دوم و ناازد رسااول خاادا بازگشاات و 

ای را فرساتاد و او را ساوزاند.  فرستاد.  س خدای بازر  صااعقه سوم نزد آن سرکش

   ﴿ ااااااس 

  ﴾... تا آخر آیه در آن مقام نازل
(2)

. 

   ﴿: 75اسباب نزول آیة 

    
    

      
    

   
     

     
   

    
    
      

                                                                                                             
نمایانااد و  او كسااى اساات كااه بااراى ]ایجاااد[ تاارس و امیااد، باارق را بااه شااما مااى. كارسااازى ندارنااد

كناد و فرشاتگان ]نیاز[ از  [ یااد ماى اكى ]اشو رعد با ستایش او به  ا. آورد ابرهایى گران  دید مى

رسااند و  فرساتد، آن گااه آن را باه هار كاس كاه خواهاد، ماى ها مى كنند و صاعقه [ مى بیمش ]چنین

 .«كنند و او بس سوتگیر است [ خداوند جدال مى آنان )كافران( در ]باره
مجماع »هیثمای در  عباس روایت کارده اسات. از ابن 77 «احادیث طوال»و در  52762طبرانی  -1

و واحادی در  «عیف اساتدر این دو اسناد عبدالعزیز بن عماران ضا»گوید:  می 95255 «الزوائد

از ابن جریج روایت کارده کاه معضال اسات...  02070ذکر کرده و طبری  147 «اسباب نزول»

 به توریج محقق نگاه کنید. 804 «زاد المسیر»و  604/  0ابن کثیر  به تفسیر

از دیلاام باان  7740و  7745، ابااویعلی 0005، باازار 724/  5 «الساانه»ابوعاصاام در جیااد اساات،  -2

های بازار و اباویعلی در روایات اول ثقاه هساتند،  غزوان از ثابت از انس روایت کرده اند، راوی

راوهای بزار راویی صحیح هساتند بادون دیلام بان » 40/  7گوید:  می« مجمع الزوائد»هیثمی در 

 «طبراناای علاای باان ابویسااار ضااعیف اساات هااای ابااویعلی و در بااین راوی غاازوان کااه ثقااه اساات و

و عقیلااای در  079، نساااائی در تفسااایر 02072، طباااری 146احااادی ، و7468و  7740اباااویعلی 

هاات اباان از علاای باان ابوساااره روایاات کاارده انااد، ایاان اسااناد ضااعیف اساات از ج 070/  7 ضااعفاء

ابان ابوسااره »گویاد:  یو ابوحاتم م «نظر استدر حدیث ابن ابوساره »گوید:  ابوساره. بواری می

باه  806 «زاد المسایر»و  704/  7 «التهاذیب»و  572/  7 «میازان االعتادال»باه  «ضعیف است

 توریج محقق نگاه کنید.
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﴾1. 
روایات کارده اناد: ]مشارکان قاریش[ باه  بطبرانی و دیگران از ابن عبااس  -605

گویی بزرگان ما را که مرده اند باه ماا نشاان باده، تاا باا  نبی اکرم گفتند: اگر راست می

های مکه را دورتر ببر که عرصه را بر ما تنگ کرده اند. در  ایشان گفتگو کنیم و کوه

   ﴿اینجااااااااااااااااااااااااااااا آیااااااااااااااااااااااااااااة 

  ...﴾ نازل شد
(2)

. 

ا: ابن ابوحاتم و ابن مردویه از عطیة عاوفی روایات کارده اناد: ]مشارکین  -600

هاای مکاه را دور ببار تاا در دشات گساترده کشات و  گفتناد: کوه قریش[ به نبی اکارم 

بارای قاومش باه  کاه ایان کاار را ها را کوتااه کان، مانناد سالیمان  زرع کنیم یا فاصاله

که مردگان قوم خاود  داد، یاد مردگان ما را زنده کن مانند عیسی  وسیلة باد انجام می

  ﴿کااااااااارد. در ایااااااااان هنگاااااااااام خااااااااادا آیاااااااااة  را زناااااااااده می

﴾... .را نازل کرد 

   ﴿: 79اسباب نزول آیة 

    

  ﴾3. 

 ﴿ا: اباان ابوحاااتم از مجاهااد روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه  -607

    

   ﴾  :( 78)رعااااااااد

بینیم.  نااازل شااد، قااریش گفاات: ای محمااد! مااا تااو را در هاایچ چیااز صاااحب اختیااار نماای

 ﴿ س خادای مهرباان از این قضیه نگران و ناآرام شد.   یامبر 

   ﴾ .را نازل کرد 

*** 

                                           
شاد یاا  ها به آن روان یا زمین به آن  ااره  ااره ماى شد[ كه كوه و اگر قرآنى ]فرستاده مى»ترجمه:  -1

[ كاار،  آوردناد[ حاّق ایان اسات كاه ]سررشاته شادند ]ایماان نماى آورده ماىمردگان به آن باه ساون 

خواسات، هماه ماردم را  اناد كاه اگار خداوناد ماى همگى به دسات خداوناد اسات آیاا مؤمناان ندانساته

اناد، كیفارى ساوت باه آناان  [ آنچاه كارده كرد؟ و كافران  یوسته ]چنینند[ كاه باه ]سازاى هدایت مى

آید تا آن گاه كه وعده خداوند در رساد. كاه خداوناد  خانه آنها فرود مى رسد یا ]آن كیفر[ نزدیك مى

 .«كند خلف وعده نمى

وطیباان ضاعیف روایت کرده در این اسناد قابوس بان اب 50657اسناد این ضعیف است، طبرانی  -2

 به توریج محقق نگاه کنید. 5796 «فتح القدیر»است به حدیث بعدی و 

كناد و  برد و ]هر چه را كه بوواهاد[ ثابات ماى كه بوواهد از میان مى خداوند هر چه را»ترجمه:  -3

 .«اّم ال تاب )لوح محفوب( به نزد اوست
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 سورة ابراهیم

 آیه است 10این سوره مکی و 

   ﴿: 08اسباب نزول آیة 

    
   

  ﴾1. 

  ﴿عطاء بن یسار روایت کرده است: کاالم عزیاز  ابن جریراز -604

    

  ﴾... شدگان قریش  در بارة کشته

در جنگ بدر نازل شده
(2)

. 

*** 

 

 سورة ِحجر

 آیه است 99این سوره مکی و 

  ﴿: 04اسباب نزول آیة 

   

  ﴾3. 
روایاات کاارده انااد: زن  بترمااذی، نسااائی، حاااکم و دیگااران از اباان عباااس  -601

خواند. بعض مردان  یش  نماز می زیبایی از خوبروترین زنان به امامت رسول خدا 

ماندناد تاا  ر میایستادند تا آن زن را نبینند و برخی  شات سا آمده در صف اول نماز می

در صااف آخاار ایسااتاده هنگااام رکااوع از زیاار بغاال بااه او نگاااه کننااد. در ایاان باااره آیااة 

﴿  

   

  ﴾ 
 نازل شد.

کناااد: از ساااهل بااان حنیاااف  ا: ابااان مردویاااه از داود بااان صاااالح روایااات می -606

  ﴿ رسااااااااااایدم: آیاااااااااااا آیاااااااااااة  صااااااااااااری ان

   

                                           
آیا به كسانى كه ]ش ر[ نعمت خداوند را به ناسااسى بدل كردند و قومشان را باه ساراى »ترجمه:  -1

 .«اى؟ نابودى در آوردند، ننگریسته

 .02857طبری  -2

 .«ایم [ دانسته ن حال  یشینیان و  سینیانتان ]را به خوبىو به یقی»ترجمه:  -3
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  ﴾  در

 بارة جهاد در راة خداست، گفت: نه بلکه در مورد صفوف نماز نازل شده است.

   ﴿: 41اسباب نزول آیة 

  ﴾1. 
روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه ساالمان فارساای  ثعلباای از ساالمان فارساای  -607

   ﴿کااالم عزیااز 

 ﴾  :گاااه همگااى آنااان  و جهاانم وعااده»( 47)حجاار

شنید سه روز از ترس گریوت در حالی که از حال و روز خود هیچ آگااهی را  «است

بردند و ایشاان شارح قضایه را از او  رساید.  زد رسول خدا نداشت، ساس او را به ن

سلمان در  اسخ گفت: ای فرستادة خدا، سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده اسات، 

 ﴿سااورة حجاار دل ماارا  اااره  اااره کاارد. آنگاااه خاادای عزوجاال  47ناازول آیااة 

    

﴾ را فرستاد
(2)

. 

   ﴿: 47ب نزول آیة اسبا

    

   ﴾3. 
روایاااااات کاااااارده اساااااات: آیااااااة  اباااااان ابوحاااااااتم از علاااااای باااااان حسااااااین  -608

﴿     

    

 ﴾ ن اباااااوبکر صااااادیق  و عمااااار در شاااااا

نااازل شااده اساات. از آن بزرگااوار سااؤال شااد: مقصااود کاادام کینااه اساات، کینااة  بفاروقاا

جاهلیت، چون در دوران جاهلیت میان بنی تیم، بنی عدی و بنی هاشم کیناه و عاداوت 

به  بود. هنگامی که این گروه ایمان آوردند باهم دوستان صمیمی شدند، وقتی ابوبکر 

کرد و  هلوی او را ماالش  دست خویش را گرم می گرفتار شد علی  مر  سینه  هلو

 داد. در بارة آنان این آیه نازل شد. می

                                           
 .«ساران باشند بى گمان  رهیزگاران در باغها و چشمه»ترجمه:  -1

مؤلف به ثعلی نسبت داده و محقق در جای دیگر ندیده و نه هم این را  یشوایان تفسیر با سند و یاا  -2

سالمان در مدیناه اساالم را  ذیرفتاه اسات.  بدون سند ذکر کرده اند. بازهم تماام ایان ساوره مکای و

 کند ذکر کرده. این را تنها ثعلبی که احادیث موضوعی را روایت می

هاى آنان است، بیرون كشیم. برادرانه بر توتهاا رو باه روى هام  اى را كه در سینه كینه»ترجمه:  - 3

 .«اند نشسته
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   ﴿: 12 – 49اسباب نزول آیة 

   

 ﴾. 
بر  روایت کرده است: رسول خدا  ا: طبرانی از عبدهللا بن زبیر  -609

خندید در حالی که  ها فرمود: آیا می خندیدند گذشت و به آن تی از اصحاب که میجماع

 ﴿کیفیت بهشت و دوزخ به شما یادآوری گردیده است؟  س این دو آیه 

   
   

    

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

روایت کرده است: رساول  ابن مردویه از وجه دیگر از یکی از اصحاب  -672

از در بنو شیبه  یش ما آمد و گفت: شما را خندان نبیانم، سااس برگشات و رفات  خدا 

ساود ایساتاده باودم کاه جبرئیال فت: مان بیارون رفاتم و کناار حجار األو دوباره آمد و گ

ایت  یغاام فرساتاد کاه چارا بنادگان مارا امین آمد و گفت: ای محمد،  روردگار چنین بر

    ﴿کنااااااااای؟  نومیاااااااااد می

    
    

 ﴾(2)
. 

  ﴿: 91اسباب نزول آیة 

 ﴾3. 
در  روایات کارده اناد: نبای کاریم  انس بان مالاک ا: بزار و طبرانی از  -675

ها با چشم و ابرو  شت سر آن بزرگوار به ایشان اشااره  ای گذشت. آن مکه از نزد عده

اوساات،   نادارد  یغمباار اساات و جبرئیال همااراه کردناد و گفتنااد: ایاان هماان اساات کااه می

اشایدگی  یادا ن خرها مثل جای ناخ ها اشاره کرد. در بدن آن با انگشت به آن جبرئیل 

ها نزدیاک  توانست به آن وی متعفن گردید، طوری که کسی نمیشد و کرم گرفت و بدب

                                           
ده  باان زبیاار آمااده روایاات کااراز عباادهللا 5527 «مجمااع»داً ضااعیف اساات، طبراناای چنانچااه در جاا -1

و مصاعب بان ثابات  «ین اسناد موسی بن عبیده ضعیف استدر ا»گوید:  است. هیثمی در باره می

   به توریج محقق. 5479« فتح القدیر»همچنانچه گذشت ضعیف است. 

[ آن ااه عااذابم عااذاب دردناااه  بااه بناادگانم خباار ده كااه ماانم آمرزنااده مهربااان. و ]بااه» ترجمااه آیااات:

 .«است
از عطاااء از یکاای دیگاار روایاات کاارده، در ایاان اسااناد  05054اسااناد ایاان ضااعیف اساات، طبااری  -2

دهللا را نیااز ضااعیف شاامارند و عاصاام باان عبیاا مصااعب باان ثاباات را احمااد و یحیاای ضااعیف می

 به توریج محقق نگاه کنید. 5477 «فتح القدیر»دانند. به  می

 .«كنیم نندگان حمایت مىبى گمان ما تو را از ]شّر[ ریشوندك»ترجمه:  -3
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  ﴿شااااااود. خاااااادا در همااااااان مقااااااام آیااااااة 

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

*** 

 سورة نحل

 آیه است 508این سوره مکی و 

    ﴿: 5اسباب نزول آیة 

   

   ﴾2. 
ا: ابان مردویااه از اباان عباااس روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه  روردگااار  -670

 را ناااازل کااارد، اصاااحاب  ﴾  ﴿عزوجااال 

 ﴿خروشاااااااااااااااااان شااااااااااااااااادند و نالاااااااااااااااااه و زاری کردناااااااااااااااااد. سااااااااااااااااااس 

﴾ ،خاموش و آرام شدند. نازل گردید 

ابن ابوحااتم از اباوبکر  ، ابن جریر و«زوائد الزهد»بن امام احمد در عبدهللا  -677

  ﴿روایاااات کاااارده انااااد: هنگااااامی کااااه  باااان ابااااوحفص

﴾ «ناااازل گردیاااد. مسااالمانان  «ای مااردم! امااار خااادا بااه شاااما نزدیاااک شااد

 ﴿ناااااد. آنگااااااه سراسااااایمه از جاااااا برخاساااااتند و باااااه ساااااوی آسااااامان نگااااااه کرد

﴾ «بهاااور آن را باااه عجلاااه و شاااتاب نوواهیاااد» 

نزول یافت
(3)

. 

  ﴿: 78اسباب نزول آیة 

     
      

                                           
روایت کرده اند. هیثمی آمده از انس  55550 «مجمع الزوائد»و طبرانی چنانچه در  0000بزار  -1

در  «داناد عیف می شمارد و غاالس ثقاه میدر این اسناد یزید بن درهم را ابن معین ض»گوید:  می

بااه توااریج  4268 «اباان کثیاار»ساات. بنااابراین، خباار ضااعیف اساات. بااه ایاان اسااناد عااون مجهااول ا

 محقق نگاه کنید.

[ اسات و  آید،  س باه شاتاب آن را موواهیاد، او  ااه ]و مناّزه [ مى ح م خداوند ]در میان»ترجمه:  -2

 .«آورند [ برتر از آنچه شره مى ]بسى

 .05449طبری  -3
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   ﴾1. 
اباان جریاار و اباان ابوحاااتم از ابوعالیااه روایاات کاارده انااد: یکاای از مساالمانان  -674

مبلغی  ول از یک مشرا طلبکار بود. روزی حاق خاود را از وی مطالباه کارد و در 

که بعاد از مار  آمادنی  –اثنای گفتگو به او گفت: من یقین دارم قیامت و روز حساب 

کنای  اس از مار  زناده  واقعااً گماان میچنین و چنان است. مشرا گفات: تاو  –است 

کناد.  میرد زناده نمی شوی! و به اصرار و تاکید قسم یاد کرد که خدا کسی را که می می

آنگاه این آیه نازل شد
(2)

. 

 ﴿: 40 – 45اسباب نزول آیة 

     
    

    
    

  ﴾. 
ابن جریر از داود بن ابوهند روایت کرده است: خدای بزر  آیة  -671

﴿    

    
   

    
    

   
   

 ﴾3،  را در شان ابوجندل بن سهیل نازل کرده

است
(4)

خواست به مسلمانان  ]ابوجندل بن سهیل در اثنای انعقاد قرار داد حدیبیه می .

ه صورتش زد و گریبانش را گرفت و بایوندد.  درش او را دید، سیلی محکمی ب

خواست او را کشان کشان  یش قریش ببرد. ابوجندل فریاد زد: ای مسلمانان! مرا به 

                                           
ر ترین سوگندهایشان به خداوند سوگند خوردند كه خداوناد شاوص مارده را با و با سوت»ترجمه:  -1

اى راساتین بار اوسات ]كاه مردگاان را برانگیازد[ ولاى بیشاتر ماردم  [ وعده انگیزد. آرى ]این نمى

 .«دانند نمى

 818« زاد المسایر»از ابوعالیاه باه قسام مرسال روایات کارده. باه  05487ضعیف است، طباری  -2

 نگاه کنید.

كردناد، باه یقاین آناان را در [ خداوند،  س از آن ه ستم دیدند، هجارت  و آنان كه در ]راه»ترجمه:  -3

كسااانى كااه . دانسااتند،  اااداش آخارت بزرگتاار اسات [ نیااك جاااى دهایم و اگاار ماى دنیاا ]بااه جایگااهى

 .«كنند بردبارى كردند و بر  روردگارشان توكل مى
 روایت کرده که معضل و ضعیف است. 05196طبری  -4
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مشرکان می ساارید، این امر مسلمانان را مشوش ساخت. اما  یامبر خدا به او گفت: 

 آورد[. صبور باش، زیرا خدا برای تو و سایر ناتوانان راة نجات  دید می

    ﴿: 71ول آیة اسباب نز

     
    

     
     
      

 ﴾1. 

  ﴿روایت کارده اسات: کاالم عزیاز  بس ابن جریر از ابن عبا -676

   ﴾  در باااااااااااااااااارة

 ﴿ماااااااردی از قاااااااریش و غالماااااااش ناااااااازل گشاااااااته اسااااااات و 

 ﴾  :در بااارة عثمااان  (76)نحاال 

دانسااات و از  اااذیرش آن خاااودداری  کاااه اساااالم را زشااات و نا ساااند می –باااردة او و 

 –دادن و اجاارای امااور خیاار منااع کنااد  کاارد عثمااان را از صاادقه تااالش میورزیااد و  می

 نازل شده.

  ﴿: 87اسباب نزول آیة 

   

  ﴾2. 
روایت کرده است: اعرابیی به حضور رسول خدا آمد  ابن ابوحاتم از مجاهد -677

   ﴿ح کرد.  یامبر و  رسشی مطر

  ﴾ « و خداوند از

را بر او قراءت کرد. اعرابی گفت: تصدیق  «هایتان براى شما آرامگاه قرار داد خانه

    ﴿کنم.  س  می

  
   

 ﴾ « و از  وست چهار ایان

را بر  «یابید هایى ] دید آورد[ كه آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبك مى خیمه

است.  یامبر به قراءت ادامه داد و او هم آن گفت: درست قراءت کرد. اعرابی او 

  ﴿آیات را تصدیق کرد تا به 

                                           
كاه بار هایچ چیاز تواناا نیسات و ]نیاز[  [ بنده مملوكى بیان نماود خداوند داستانى ]درباره»ترجمه:  -1

بوشاد. آیاا  ایام.  اس او  نهاان و  یادا از آن ماى [ خویش رزقى نیك باه او داده كسى را كه از ]سوى

 «دانند ]این دو[ برابرند؟ ستایش خداوند راست. آرى بیشترشان نمى

 .«شترشان كافر هستندكنند و بی شناسند، باز آن را ان ار مى [ نعمت خداوند را مى ]آنان»ترجمه:  -2
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 ﴾  رسید، آنگاه اعرابی روی خود را

   ﴿برگرداند. در این باره 

   

 ﴾ شد نازل
(1)

. 

  ﴿: 95اسباب نزول آیة 

    
   

    
     

   ﴾2. 
ا: ابن جریر از بریده روایت کرده است: این آیاه در باارة بیعات باا رساول  -678

کرد[ نازل شده است آورد، با  یامبر بیعت می خدا ]هرکه ایمان می
(3)

. 

  ﴿: 90ل آیة اسباب نزو

    
    

    
     
     
     

    

 ﴾. 
ا: ابان ابوحاااتم از اباوبکر باان ابااوحفص روایات کاارده اسات: سااعیدة اساادیه  -679

 ﴿کاااارد. خاااادا آیااااة  دیوانااااه بااااود مااااوی و  وساااات درخاااات خرمااااا را جمااااع می

   

﴾ .را در بارة او نازل کرد 

  ﴿: 527اسباب نزول آیة 

   
    

   

                                           
 این مرسل و مرسل از قسم ضعیف است. -1

وفااا كنیااد و سااوگندها را  ااس از اسااتوار ساااختنش  -چااون عهااد بسااتید -و بااه  یمااان خاادا»ترجمااه:  -2

 .«داند كنید، مى اید. خداوند آنچه را كه مى مش نید و به راستى خداوند را بر خود نگهبان ساخته

. در طبااری، ناازد مؤلااف و اباان کثیاار ز بریااده روایاات کاارده اسااتاز ابااولیلی ا 05875طبااری  -3

تفساایر »و  040/  4 «در المنثااور»درساات اساات چنانچااه در  «مزیااده باان جااابر»آمااده و  «بریااده»

 آمده. 072/  7 «شوکانی
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  ﴾1. 
روایات کارده اسات: در مکاه  با: ابن جریر به سند ضعیف از ابن عباس  -642

آموخات. مشارکان  امبر احکاام دیان را باه او مییک غالم عجمی بود به نام بلعام که  یا

کردند، گفتناد: بادون شاک تماام ایان  که آمد و شد  یشوای بشریت را نزد او مشاهده می

  ﴿دهاااد.  اااس  چیزهاااا را بلعاااام باااه محماااد یااااد می

   

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

کناد:  ریق حصین از عبادهللا بان مسالم حضارمی روایات میابن ابوحاتم از ط -645

هااا کتاااب خااویش را  هااای یسااار و جباار از اهااالی صااقلی داشااتیم کااه این دو غااالم بااه نام

گذشات،  هاا می آموختند.  یامبر خدا گاه گااه کاه بار آن خواندند و دستورات آن را می می

محماد هماه چیاز را از  شاک شانید. مشارکان گفتناد: بی هاا را می ایستاد و خوانش آن می

گیرد. همانگاه آیه نازل شد این دو نفر تعلیم می
(3)

. 

    ﴿: 526اسباب نزول آیة 

    
   

    
   

     

 ﴾4. 
روایت کرده است: چون رسول خدا خواست به  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -640

مدینه هجرت نماید مشرکان بالل، َخبَّاب و عمار بن یاسر را گرفتند. عمار برای حفاظ 

 ها گفت که خرسندشان ساخت،  س هنگامی که باه نازد رساول خادا جان سونانی به آن

 گفتای حالات قلبات  برگشت جریان را بیان کرد.  یامبر گفت: وقتی این سونان را می

                                           
گوینااد: جااز ایاان نیساات كااه بشاارى بااه او  داناایم كااه آنااان )كااافران( مااى و بااه راسااتى مااى»ترجمااه:  -1

دهنااد، عجماى اساات و ایاان  [ را بااه او نسابت مااى ى كااه ]ایاان آماوزش اّدعااایىآمااوزد. زبااان كسا ماى

 .«[ زبان عربى روشن است ]قرآن به

 047/  4 «در المنثاور»ابن عبااس روایات کارده و سایوطی در از  05977ضعیف است، طبری  -2

جمهاور او را ضاعیف داناد کاه  ضعیف شمرده، علات آن را مسالم بان کیساان ابوعبادهللا مالئای می

 به توریج محقق نگاه کنید. 868 «یرزاد المس»شمارند. به  می

از عبادهللا بان مسالم  166 «اساباب نازول»و واحادی در  05942تاا  05978طبری مرسل است،  -3

باه  871 «زاد المسایر»به قسم مرسل روایت کرده اناد. باه از مجاهد  05940حضرمی و طبری 

 توریج محقق نگاه کنید.

شاود[ مگار كساى كاه   س از ایمانش به خداوناد كفار ورزد ]بازخواسات ماى هر كس كه»ترجمه:  -4

[ كفاار سااینه  وادار ]بااه كفاار[ شااود و دلااش بااه ایمااان مطماائن باشااد ولااى كسااانى كااه بااراى ] ااذیرش

 .«[ دارند [ خداوند بر آنان است و عذابى سهمگین ]در  یش بگشایند خشمى از ]سوى
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 ﴿گفتای راضای باود، گفات: ناه.  اس خادا  چگونه بود، آیا دلت به چیازی کاه می

    

﴾ را نازل کرد
(1)

. 

ل مکااه اسااالم را  ذیرفتنااد. و از مجاهااد روایاات کاارده اساات: گروهاای از اهاا -647

هاا  هاا نوشاتند کاه رهسااار دیاار هجارت شاوید، آن از مدینه به آن برخی از اصحاب 

هاا رسایدند، و  نیز به قصد مدینه خاارج شادند، اماا مشارکان قاریش در میاناة راه باه آن

هاا هام از روی اکاراه کفار را  ذیرفتناد.  مجبورشان ساختند که از دین حق برگردند. آن

ها نازل شد یه در بارة آناین آ
(2)

. 

   ﴿: 552اسباب نزول آیة 

    
    

    

   ﴾3. 
ار بان از عمار بان حکام روایات کارده اسات: عما «طبقات»ا: ابن سعد در  -644

دانساااتند چاااه  شااادند کاااه نمی آنقااادر آزار و شاااکنجه می صاااهیب و ابوفکیهاااه  ،یاسااار

شدند. آیة  گویند. بالل، عامر بن فهیره و جماعتی دیگر از مسلمانان نیز شکنجه می می

﴿    

    

﴾... ها نازل شده است. در بارة آن  

  ﴿: 508 – 506ب نزول آیة اسبا

   

                                           
/  0ده، حااکم ف اسات از ابان عبااس روایات کاراز طریق عطیاة عاوفی کاه ضاعی 05944طبری  -1

از عبیده بن محمد بان عماار بان یاسار  05946و طبری  5129 ، عبدالرزاق در تفسیر قرآن717

از  درش روایت کرده اند. حااکم ایان حادیث را صاحیح گفتاه و ذهبای باا او موافاق اسات، طباری 

کرده. خالصه: این روایات از قتاده به قسم مرسل روایت  05944از ابومالک و طبری  05947

روایت کارده  049/  4 «در المنثور»شواهد دیگر هم دارد که سیوطی در به مجموع قوی هستند 

 به توریج محقق نگاه کنید. 877 «زاد المسیر»است. به 

باه اسااناد حسان از ابان عبااس روایاات کارده، دارای شااهد اسات کااه  05917حسان اسات، طباری  -2

زاد »بااه قساام مرساال روایاات کاارده. بااه  05915و  05912از مجاهااد از قتاااده و  05910طبااری 

 به توریج محقق نگاه کنید. 878 «المسیر

آن گاه  روردگارت براى كسانى كه  س از آن ه ش نجه دیدناد، هجارت كردناد سااس باه »ترجمه:  -3

 .«[  روردگارت  س از آن آمرزنده مهربان است جهاد  رداختند و بردبارى ورزیدند ]بدان ه
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   ﴾1. 
و بزار از ابوهریره روایت کرده اند: هنگامی که  «دالئل»حاکم و بیهقی در  -641

جة رفیع شهادت نایل گردیاد، کاافران ساینة به در سید الشهداء حمزه  عموی  یامبر 

هااای او را مثلااه کردنااد.  او را دریدنااد و قلاابش را بیاارون آوردنااد. گااوش، بیناای و لب

ها را  رسول خدا باالی سر او ایستاد و به اندوه و درد گفت: به جای تو هفتاد نفر از آن

 ﴿کنم.  یاااامبر خااادا همچناااان ایساااتاده باااود کاااه جبرئیااال آیاااة  مثلاااه مااای

   

  ﴾  را تاااا آخااار ساااوره فااارود آورد.  اااس

 رسول خدا از آن کار منصرف شد و از اجرای آنچه اراده کرده بود خودداری کرد.

روایات کارده اناد: در غازوة  ترمذی به قسم حسن و حااکم از ابای بان کعاب  646

نیااز در  و شااش نفاار از مهاااجرین کااه حماازه احااد شصاات و چهااار نفاار از انصااار 

شان بود شهید شدند و مشرکان شهدا را مثله کردند. انصار گفتناد: اگار روزی بار  میان

کنیم. هنگامی که مسلمانان مکه را فتح کردند،  ها مثله می بیشتر از آن ها چیره شویم آن

  ﴿خااااااااااااااااااااااادای بااااااااااااااااااااااازر  آیاااااااااااااااااااااااة 

...﴾ ردرا نازل ک
(2)

. 

دهد که نزول آیه در روز فتح مکاه صاورت گرفتاه و حادیث  باهر حدیث نشان می

 قبلی بیانگر این است که در روز احد نازل شده است.

ابن حصار بین دو حدیث اینطاور جماع کارده اسات: ایان آیاه جهات  ناد و انادرز باه 

د و بار ساوم مسلمانان و یادآوری از جانب  روردگار بار اول در مکه، بار دوم در اح

 در روز فتح مکه نازل شده است.

*** 

 

 

                                           
اید، كیفر دهید. و اگر صابر كنیاد،  [ آن كیفر یافته و اگر كیفر دادید، مانند آنچه به ]وسیله»ترجمه:  -1

 .«قطعا آن براى بردباران بهتر است

و  099« تفساایر»، نساائی در 718و  719/  0، حاااکم 571/  1، احماد 7509جیاد اسات، ترمااذی  -2

اساناد آن باه خااطر ربیاع بان اناس حسان اسات،  از ابی بن کعب روایت کارده اناد. 487ابن حبان 

داناد، ایان حادیث دارای  حاکم این را صحیح شمرده و ذهبی باا او موافاق اسات، ترماذی حسان می

از  05999از عطااء بان یساار و  05998از شعبی و  05997و  05996شواهد است که طبری 

مرسال باه حادیث موصاول از ابن جریج به قسم مرسل روایت کرده. این احادیث  00222قتاده و 

به تواریج محقاق  887« زاد المسیر»رسد. به   یش شاهد هستند به این ترتیب به درجة جودت می

 نگاه کنید.
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 سورة اِسراء

 آیه است 555این سوره مکی و 

  ﴿: 51اسباب نزول آیة 

    
     

     
     

   ﴾1. 
در  لروایات کاارده اسات: خدیجااه  لابان عبادالبر بااه ساند ضااعیف از عایشاه  -647

شان  ها با  دران  رسید.  یامبر گفت: آن بارة سرنوشت اطفال مشرکان از رسول خدا 

هاا  هستند.  س از چندی این سؤال را تکرار کرد. حضرت فرمود: خادا داناسات کاه آن

شاادند.  ااس از اسااتحکام بیشااتر اسااالم بااازهم در ایاان مااورد از  تکااب چااه اعمااالی میمر

   ﴿ یااااااامبر  رسااااااید. خاااااادای باااااازر  

 ﴾ ها بار فطرتناد  را نازل گردانید.  یامبر فرمود: آن

و یا گفت آنان در بهشتند
(2)

. 

   ﴿: 06 اسباب نزول آیة

   
   

 ﴾3. 
روایت کرده اند: هنگاامی کاه خادای  طبرانی و دیگران از ابوسعید خدری  -648

   ﴿متعاااااااااااااااااااال آیاااااااااااااااااااة 

﴾  را خواسات و فادا را  لرا نازل کرد، رسول خدا فاطماة زهاراء

 .به او بوشید

دهد در  ابن کثیر گفته است: در این روایت مشکل است، زیرا آیه را مدنی نشان می

 بودن آیه مشهور است. حالی که مکی

 همینگونه روایت کرده است. بابن مردویه نیز از ابن عباس  -649

                                           
یابد، و هر كس كه گمراه شاود، فقاط  هر كس كه راه بیابد، فقط به ]سود[ خودش راه مى»ترجمه:  -1

دارد. و ماا عاذاب  دیگارى را بار نماى [ اى باار ]گنااه شود. و هیچ بردارناده به زیان خود گمراه مى

 .«كننده نیستیم تا آن ه رسولى فرستیم

شامرده اسات و حاافظ اسناد آن را ضعیف  724/  4 «در المنثور»جداً ضعیف است، سیوطی در  -2

داند، علت آن را سلیمان بن ارقم گفته که  این را ضعیف می 095/  7 ابن حجر هم در فتح الباری

 به توریج محقق نگاه کنید. 5496 «فتح القدیر»ه او متروا است. ب

[ و باه هایچ وجاه  [ بینوا و در راه ماناده ]را باده و به خویشاوند حقش را بده و ]نیز حقّ »ترجمه:  - 3

 .«تبذیر م ن
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  ﴿: 08اسباب نزول آیة 

    
     

 ﴾1. 
سعید بن منصور از عطای خراسانی روایت کارده اسات: مردانای از مزیناه  -612

آمدنااد و مرکااب و وساایلة حماال و نقاال خواسااتند. آن بزرگااوار  بااه حضااور رسااول هللا 

ند کنم که به شما بدهم. آنان از حضور نبی کاریم برگشات گفت: ستور و مرکبی  یدا نمی

و از اندوه و یأس دریا دریا اشک ریوتند و گمان کردند کاه آن جاواب، ناشای از خشام 

 ﴿هاسااااااااات.  اااااااااس آیاااااااااة  و غضاااااااااب رساااااااااول خااااااااادا بااااااااار آن

   

﴾... نازل شد
(2)

. 

و اباان جریاار از ضااحاا روایاات کاارده اساات: ایاان آیااه در مااورد تنگدسااتانی  -615

از سرور کائنات نیازمندیهای خویش را طلب کردند نازل شده که
(3)

. 

   ﴿: 09اسباب نزول آیة 

    
   

   ﴾4. 
ای ا: سعید بن منصور از سیار ابوالحکم روایت کارده اسات: از عاراق بار -610

 هدیاه آوردناد.  یاامبر از آنجاا کاه جاواد و بزرگاوار باود تماام آن را باین رسول خادا 

مردم تقسیم کرد. اندکی بعد گروهی به حضور مبارا وی آمدند و دریافتند که همة آن 

 ﴿را بوشااایده و از آن فاااارغ شاااده اسااات.  روردگاااار متعاااال در آن مقاااام آیاااة 

    

  ﴾ را نازل کرد
(5)

. 

ابن مردویه و دیگران از ابن مسعود روایت کرده اناد: نوجاوانی باه حضاور  -617

رسول خدا آمد و گفت: مادرم مرا نزد تاو فرساتاد تاا باه ماا کماک ماالی نماایی.  یاامبر 

                                           
و اگاار بااراى كسااب رحمتااى از  روردگااارت كااه بااه آن امیاادوارى از آنااان رویگااردان »ترجمااه:  -1

 .«شوى، با آنان سونى نرم بگو

به مراتب واهای اسات، ایان مرسال اسات باا ایان وصاف بوااری، ابان حباان و دیگاران عطااء بان  -2

شمارند، متن جداً منکر است، زیرا قضیة مزیناه در غازوة تباوا  عبدهللا خراسانی را ضعیف می

باه تواریج  890 «زاد المسیر»ل شده. به بود و این سوره مکی است و یا در اوائل عهد مدنی ناز

 کنید. محقق نگاه

 به قسم مرسل روایت کرده است. 00066طبری  -3

و دستت را به گردنت بسته مدار و به تمامى ]نیز[ آن را مگشاى كه آن گاه مالمت زده »ترجمه:  -4

 .«درمانده بازنشینى

 به توریج محقق. 5126 فتح القدیر -5
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تان مان  گفت: امروز چیزی ندارم. گفت: مادرم خواهش کرده حاد اقال  یراهنات را بار

باوشانی،  یامبر  یراهن خود را به او داد و خود در خانه نشست.  اس خادا ایان آیاه را 

نازل کرد
(1)

. 

گفت: هرچه  لا: و نیز از ابوامامه روایت کرده است: نبی اکرم به عایشه  -614

ماناد. در هماان  که دارم در راة خدا انفاق کن، گفت: در ایان صاورت چیازی بااقی نمی

نازل شد مقام این آیه
(2)

 دهد که آیه مدنی است. . باهر حدیث نشان می

  ﴿: 41اسباب نزول آیة 

   
    

   

﴾(3)
. 

 خاادا اباان منااذر از اباان شااهاب روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه رسااول  -611

ها را باه  یاروی از دساتورهای  کرد و آن قرآنکریم را برای مشرکان قریش تالوت می

های ما نسبت به آنچه ما را به  دلگفتند:  نمود، استهزاکنان می بوش آن دعوت می نجات

هاای تاو[ سانگین  های ما ]بارای حرف کنی  وشیده و  نهان و گوش سوی آن دعوت می

هااااا آیااااة  و  اااارده اساااات.  ااااس خاااادا در مااااورد آناساااات و در بااااین مااااا و تااااو حجاااااب 

﴿  ﴾...  را نازل

 کرد.

  ﴿: 16اسباب نزول آیة 

    
    

   ﴾(4)
. 

روایااات کااارده اناااد: جمااااعتی از   ا: بوااااری و دیگاااران از ابااان مساااعود -616

کردنااد، ماادتی بعااد اجنااه مساالمان شاادند، امااا  ها گروهاای از اجنَّااه را  رسااتش می انسااان

 ﴿ رسااااااااتیدند. آنگاااااااااه خاااااااادا آیااااااااة  ها همچنااااااااان آنااااااااان را می انسااااااااان

                                           
ده. در ایان اساناد از ابان مساعود روایات کار 171 «اساباب نازول»جداً ضعیف است، واحادی در  -1

شاابه موضااوع اساات. بااازهم واحاادی در اسااباب  ساالیمان باان ساافیان جهناای متااروا، خباار ناااچیز و

 به توریج محقق. 894 «زاد المسیر»از جابر بدون اسناد روایت کرده.  176 نزول

ه در مدیناه خبر ضعیف و ناچیز است، زیارا آیاه مکای اسات و خبار مادنی و  یاامبر خادا باا عایشا -2

 «فاتح القادیر»کناد. باه  جاهیال روایات میرها گفته شاد کاه ابان مردویاه از مکرده است. باازدواج 

 به توریج محقق نگاه کنید. 5128

اى  آورنااد،  اارده و چااون قاارآن بواوانى، در میااان تااو و كسااانى كاه بااه آخاارت ایماان نمااى»ترجماه:  -3

 .«دهیم  وشیده قرار مى

 نداریاد، فارا خوانیاد،  اس باه گردانادن بالیاى  بود[ مىبگو: كسانى را كه به جاى او ]مع»ترجمه:  -4

 .«از شما و نه تغییر دادن، توانا نیستند
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﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 19اسباب نزول آیة 

     
    

   
     

   ﴾(2)
. 

روایت کرده اناد: اهال مکاه  بحاکم و طبرانی و کسانی دیگر از ابن عباس  -617

هااا بااه طااال تباادیل کنااد و  درخواساات کردنااد کااه کااوة صاافا را باارای آن اکاارم  از نباای

هاا وساعت یاباد.  روردگاار  های دیگر را به یک سوی ببرد تا زمین کشااورزی آن کوه

 هاا را باه آهساتگی  تاوانی آن سرور کائنات را چنین ارشاد فرمود: اگر بوواهی، می

شاود،  ی، آنچه میال دارناد بارآورده میو آرامی به اسالم دعوت کنی، و نیز اگر بوواه

هاای  شاوند، همچناان کاه امت اما  س از آن اگر بازهم بار کفار بااقی ماندناد، هاالا می

کنم.  ها را به آرامی کم کم به اسالم دعوت می  یشین هالا شدند.  یامبر گفت: بلکه آن

   ﴿همتاااااااااا آیاااااااااة  آنگااااااااااه  ااااااااااا بی

     

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

 طبرانی و ابن مردویه از زبیر به همین معنی و مفصلتر، روایت کرده اند. -618

    ﴿: 62اسباب نزول آیة 

     
   

    

                                           
، طبااری 729تااا  727 «تفساایر»، نسااائی در 7272، مساالم 4751واااری موقااوف صااحیح اساات، ب -1

 زاد»و  4275 «قرطبای»ه قسم موقوف روایت کارده اناد. باه از ابن مسعود ب 00782و  00776

 ه توریج محقق نگاه کنید.ب 889 «المسیر

[ بااااز نداشااات جاااز آن اااه  یشاااینیان آن را دروغ  ماااا را از فرساااتادن معجااازات ]چیااازى»ترجماااه:  -2

اى روشاان بااود،  ااس بااه آن سااتم )كفاار( روا  [ دادیاام كااه نشااانه انگاشااتند، و بااه ثمااود شااتر ماااده ]اى

 .«فرستیم داشتند و معجزات را جز براى بیم دادن نمى

 «دالئال»بیهقای در  ،760/  0، حااکم 00798، طباری 018/  5، احماد 752 «یرتفسا»نساائی در  -3

از چند طریق از جریر از اعمش از جعفر بن ایااس  179 «اسباب نزول»و واحدی در  775/  0

از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده اند. حاکم این را صحیح شمرده و ذهبی با آن موافاق 

از ساالمه باان کهیاال از عمااران ساالمی از اباان  070/  0« دالئاال»ر و بیهقاای د 0004اساات. باازار 

هااای هااردو روایاات  راوی»گفتااه:  12/  7« مجمااع الزوائااد»در عباااس روایاات کاارده انااد. هیثماای 

این حدیث را صاحیح گفتاه اسات  0777 «مسند خود»و احمد شاکر هم در  «راویی صحیح هستند

 به توریج محقق نگاه کنید. 925 «زاد المسیر»به 
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 ﴾(1)
. 

شب هنگام باه  روایت کرده است: چون  یامبر اکرم  لابویعلی از ام هانی  -619

بیاان کارد. از قاریش  ای معراج برده شد، صبحگاه جریاان رفاتن خاویش را بارای عاده

دند و از  یامبر دلیل و حجات خواساتند. او نیاز بیات المقادس رکها تمسور و استهزا  آن

هااا یااادآور گردیااد. ولیااد باان  هااا توصاایف کاارد و قصااة کاااروان را باارای آن آن را باارای

  ﴿مغیااره گفاات: ایاان جااادوگر اساات. آنگاااه خاادا 

   

  ﴾ را نازل فرمود
(2)

. 

ابن منذر نیز از حسن به همین معنی روایت کرده است -662
(3)

. 

روایت کرده اسات: یاک روز صابح رساول  ابن مردویه از حسین بن علی  -665

خیلی غمگین بود، از آن حضرت  رسیدند: ای رسول خدا! برای چه غمگاین و  خدا 

ها فتنه و ابتال اسات. آنگااه  اش، زیرا رؤیای خودت برای آندلتنگی؟ هرگز غمگین مب

   ﴿خاااااااااااااااااااااااااااااااااادا 

    

﴾ .را نازل کرد 

ابن جریر از سهل بن سعد به این معنی نقل کرده است -660
(4)

. 

از مرسال ساعید بان و ابن ابوحاتم از عمرو بن عااص و از یعلای بان ماره و  -667

ها ضعیف است مسیب به همین معنی نقل کرده که اسناد آن
(5)

. 

روایت کارده اناد: خادا بارای  باز ابن عباس  «البعث»ابن ابوحاتم و بیهقی در  -664

( )دانیاد زقاومی کاه محماد  انداز قریش از زقوم یادآوری کارد. ابوجهال گفات: آیاا می

نه، ابوجهل گفات: ناان و قیمااق اسات، اگار بار  ترساند چیست؟ گفتند: شما را از آن می

                                           
[ در احاطاه دارد. و رؤیاایى  و چون به تو گفتیم:  روردگارت مردمان را ]از هر جهات»ترجمه:  -1

[ آزمونى براى مردم قرار ندادیم و ]نیز[ درخت نفرین  [ به تو نمودیم جز ]مایه را كه ]در حقیقت

[  ترسااندنترساانیم،  اس ]ایان  [ و آناان را ماى شده در قرآن را ]جز براى این منظور قرار نادادیم

 .«افزاید [ آنان نمى جز سركشى شدید ]را در حقّ 

 .55و  7/  0و سیرة ابن هشام  741/  4 در المنثور -2

 این مرسل و مراسل حسن واهی هستند. -3

به قسم معلق روایت کرده، محماد بان حسان بان زبالاه متاروا  00477جداً ضعیف است، طبری  -4

باه داناد  ایان را دارای علات می 61/  7ت، ابان کثیار است، عبدالمهین بن عبااس جاداً ضاعیف اسا

 به توریج محقق. 5109 «تفسیر شوکانی»سبب ضعف ابن زباله و استادش. 

یت شده اساناد هماة از جماعتی از صحابه روا»گوید:  می 798/  8حافظ ابن حجر در فتح الباری  -5

 د.به توریج محقق نگاه کنی 5172 به تفسیر شوکانی «ها ضعیف است آن
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خااااااااااوریم. آنگاااااااااااه خاااااااااادا  آن دسترساااااااااای یااااااااااافتیم مثاااااااااال کوچااااااااااک او را می

﴿   

   
    

 ﴾  و﴿  

    

﴾  :خوراه ]افراد[ گنه ار اسات .گمان درخت زقّوم بى( 44 – 47)دخان» 

را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 71 – 77اسباب نزول آیة 

   
   

    

  ﴾. 
بن مردویه و ابن ابوحاتم از طریق اسحاق از محمد از عکرمه از ابن ا -661

روایت کرده اند: امیه بن خلف، ابوجهل  سر هشام و گروهی از قریش به  بعباس 

آمدند و گفتند: ای محمد! تو خدایان ما را لمس کن تا ما در دین تو  نزد رسول خدا 

ها  اسالم را باذیرد به این دلیل به آن مند بود که قومش داخل شویم.  یغمبر بسیار عالقه

  ﴿نرمش نشان داد.  س آیة 

   
   

    
     
    
    

   
  
     

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

                                           
 00476به اسناد ضعیف روایت کرده در این اسناد ابن اسحاق مدلس اسات، طباری  182واحدی  -1

 924 «زاد المسایر»روایت کارده، عطیاه متاروا اسات. باه از طریق عطیة عوفی از ابن عباس 

 به توریج محقق نگاه کنید.

  .5179 «تفسیر شوکانی» -2

ایم بااز دارناد تاا غیار آن را بار ماا  ه تو وحى كردهو نزدیك بود كه تو را از آنچه ب»: ترجمه آیا 

داشتیم، به راستى نزدیك باود اناده  و اگر تو را استوار نمى. بر بندى و آن گاه تو را دوست گیرند

آن گااه دو چنادان در زنادگانى و دو چنادان ] اس از[ مار ، ]طعام . میزانى به آناان گارایش یاابى

 .«یافتى ى خود در برابر ما یاورى نمىچشاندیم و برا [ عذاب را به تو مى تلخ
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گوید: این روایت صحیح ترین روایتی است که به سابب نازول  سیوطی صاحب می

 این آیه آمده است و این اسناد محکم و دارای شاهد است.

باه حجار األساود  ابوشیخ از سعید بن جبیر روایت کرده است: رسول خادا  -666

کرد. مشارکان گفتناد: اگار باه خادایان ماا اساتالم نکنای تاو را از اساتالم مناع  استالم می

کنیم. رسول خدا باا خاود گفات: اگار ایان کاار را انجاام دهام چاه زیاان دارد خادا کاه  می

نازل شد داند من موالف این کار هستم.  س آیه می
(1)

. 

 و از ابن شهاب نیز به همین معنی روایت کرده است. -667

و از جبیار باان نفیاار روایاات کارده اساات: قااریش بااه نازد رسااول خاادا آمدنااد و  -668

افتاده  ای آن عده از  یروانت را که از فرومایگان عقب گفتند: اگر برای ما فرستاده شده

ها متمایل شد.  س  ورت شویم.  یامبر به آنو بردگان هستند از خود بران تا ما یار و یا

این آیه نازل گردید
(2)

. 

و از محمد بن کعب قربی روایت کرده است: رسول خدا این کالم الهی  -669

﴿     

     
     
      

     
    

    
     

    
    
    

    
    

    
    

    
    
     

     
     

   

                                           
از ساعید باه قسام مرسال روایات کارده و باه مرسال باه مثال ایان مقاام  00176باطل است، طبری  -1

 توریج محقق نگاه کنید. 5142 «تفسیر شوکانی»شود، بلکه این باطل است. به  نمیاستدالل 

شاید از این دو صاحیح نباشاد، این و اثر ابن شهاب مرسل هستند، و مرسل از قسم ضعیف است،  -2

 به خاطری که تنها ابوشیخ این را روایت کرده اند.
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  ﴾  :( 59/  5)نجم

.  كه هم روزگارتان گمراه نشده و به بیراه نرفته است. سوگند به ستاره چون فرو افتد»

آن )قرآن( جز وحى نیست كه ]بر . گوید [ سون نمى و از روى خواهش ]نفسانى

[  اى ]فرشته .[ بس توانمند آموزش داده است او را ]فرشته. شود  یامبر[ فرستاده مى

آن . و او در كناره بلند آسمان بود. [ راست و درست ایستاد نیرومند. آن گاه ]فرارویش

. [ رسید [ دو كمان یا نزدی تر ]از آن آن گاه به ]فاصله.گاه نزدیك شد ساس فرود آمد

دل ] یامبر[ در آنچه دید . رساند، رساند ىساس به بنده او )خدا( آنچه را كه باید م

و به راستى او را بارى . كنید؟ بیند با او جدال مى آیا شما در آنچه مى. ناراستى نیفزود

هنگامى كه . نزدیك آن است «المأوى جنّة»كه . در نزد سدرة المنتهى. دیگر دیده بود

منحرف نشد و ]از حّد[  دیده ] یامبر[. را آنچه  وشاند، فرو  وشاند «سدره»[  ]درخت

آیا به . هاى بزر   روردگارش را دید [ از نشانه به راستى ]برخى. در نگذشت

 را قراءت کرد. ، «اید؟ نگریسته «عّزى»و  «الت»

ت ه ن  تِْلهه ا الرارانیههق  الع هههالا وإ» شاایطان باار او القااا نماااود ههفااعا هاااای  : آن بتلَت ْرتََجااىن شا

آنگااه ایان کاالم الهای ناازل گردیاد.  «ها امیاد دارناد آن زیباشکل و بلندمرتبه به شفاعت

 ﴿آیاااااة   یاااااامبر بعاااااد از ایااااان هماااااواره انااااادوهگین باااااود. تاااااا خااااادا

     
     

 ﴾  :و هیچ رسولى و هیچ »( 10)حج

دیم مگر آن ه چون آرزویى در خاطر آورد، شایطان ]از  یامبرى را  یش از تو نفرستا

را نازل کرد «[ در آرزوى او اف ند سوى خود مانعى
(1)

. 

ی هاایی کاه ایان آیاات را مادن ند، و آناین احادیث دلیل برآنند که این آیات مکی هست

 کنند: دانند به این حدیث استدالل می می

روایت کرده است: قبیلة ثقیاف  بابن مردویه از طریق عوفی از ابن عباس  -672

به رسول خدا گفتند: به ما یک سال مهلت بده تا بارای خادایان ماا هدیاه بیاورناد، هادایا 

خواسات  شاویم،  یاامبر  را که به دست آوردیم و ذخیره کردیم  اس از آن مسالمان می

ها را مهلت بدهد که این آیه نازل گردید آن
(2)

 . سند این روایت ضعیف است.

  ﴿: 77 – 76زول آیة اسباب ن

   
     

                                           
مشااهور و بااه سااورة حااج خواهااد آمااد.  مرساال اساات، مااتن باطاال و فاقااد اصاال اساات قصااة غرانیااق -1

 به توریج محقق. 5140 «تفسیر شوکانی»

عاااد از او از ابااان عباااس روایااات کاارده، در ایااان اسااناد عطیاااة عااوفی واهااای و ب 00142طبااری  -2

 به توریج محقق. 5147 «تفسیر شوکانی»مجهولند،  س خبر جداً واهی است. 
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﴾(1)
. 

از شهر بن حوشب از عبدالرحمن بن غنم  «دالئل»ابن ابوحاتم و بیهقی در  -675

ند و گفتند: اگر واقعاً  یامبر باشی خود را آمد روایت کرده اند: یهود نزد رسول هللا 

ها را  ذیرفت و  به شام برسان چون شام سرزمین محشر و انبیاء است.  یامبر سون آن

غزوة تبوا را به قصد شام به راه انداخت، چون به تبوا رسید. خدا عزوجل آیاتی 

  ﴿از سورة بنی اسرائیل 

   

 ﴾ د و به او امر را نازل فرمو

کرد که به مدینه بازگردد. جبرئیل امین به  یغمبر خدا گفت: از  روردگارت خواهش 

دهی از  روردگارم  کن چون که هر  یغمبری را حاجتی است، گفت: چه دستور می

   ﴿چه بطلبم. گفت: 

   
     

   ﴾ « مرا

 سندیده بیرون آور و برای من از نزد خودت  سندیده وارد کن و به طرز به طرز

هنگام برگشت  یغمبر خدا از تبوا ( این آیات 82)اسراء:  «نیرو و یاوری قرار بده

تزول یافت
(2)

 ل، اسنادش ضعیف و دارای شاهد است:. این حدیث مرس

بَیر روایت کرده است: مشرکان  -670 ابن ابوحاتم به صورت مرسل از سعید بن ج 

به رسول خدا گفتند:  یغمبران  یشین همه در شاام سااکن بودناد، باه چاه دلیال در مدیناه 

یان خواست از قوم و دیار خویش جدا شود و به شام برود کاه ا ای؟  یامبر  باقی مانده

 آیه نازل گردید.

ابن جریر این حدیث را از طریق دیگار باه قسام مرسال روایات کارده اسات:  -677

ی  یامبر گفتندبعضی از یهود برا
(3)

. 

]... در اسناد حدیث شهر بن حوشب نظر است، روشن و آشکار است که این 

درست نیست، زیرا رسول خدا به خاطر سونان یهود به غزوة تبوا نرفته، بلکه 

                                           
و به راستى نزدیك بود كه تو را از آن سرزمین بلغزانند تا تو را از آن بیرون كنند، كاه »ترجمه:  -1

 .«ماندند آن گاه  س از تو جز اندكى نمى

آورده باه صاحابی باودن  014/  1 «لنباوهدالئال ا»ضعیف و متن باطال اسات، بیهقای در  سند جداً  -2

 «میازان االعتادال»داناد، ذهبای در  را تاابعی ثقاه می عبدالرحمن بن غانم اخاتالف اسات عجلای او

دانند، ابن عدی گفته: علما بار ضاعف آن  گوید: بسیاری از علما عطاردی را ضعیف می می 447

واحادی  «بن عقده متهم کرده اساتتکذیب و ا گوید: قوی نیست، مطین او را متفقند، دار قطنی می

یش اسات. قرطبای تفساایر گویااد: آیاه مکاه و محال خطاااب قار بادون اساناد آورده، قرطبای می 181

 .475 «ابن کثیر»همین آیه و 

 .570، ص 51تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3
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 ﴿ای به جاآوردن دستور عالی  روردگار عالم: بر

   
   

   
     

  ﴾ «ان ای مسلمانان! با کافر

ها در شما استواری و خشم احساس نمایند و بدانید خدا  آنکنید تا نزدیک خود  یکار 

 ﴿( و آیة 507)توبه:  «بدون شک با  رهیزگاران است

     
   

    
    

    
   
    

 ﴾ «ب  یکار کنید که نه به با کسانی از اهل کتا

دارند و نه به روز قیامت و نه چیزهای را که خدا و رسولش تحریم کرده خدا ایمان 

ا زمانی که به دست خود به خشوع کنند ت دانند و نه از دین حق  یروی می اند حرام می

( این غزوه را به راه انداخت و هم برای گرفتن 09)توبه:  «و تسلیم جزیه بدهند

قصاص و انتقام آن عده از سااهیان و ساهساالران اسالم که در موته به شهادت 

رسیدند این تصمیم را گرفته بود[
(1)

. 

   ﴿: 82اسباب نزول آیة 

   
     

   ﴾. 
زیساات  در مکااه می روایاات کاارده اساات:  یااامبر  بترمااذی از اباان عباااس  -674

ساس خادا باه وی دساتور داد کاه باه مدیناه هجارت نمایاد. آنگااه ایان کاالم عزیاز ناازل 

گردید
(2)

. 

 کند که این آیه مکی است. شوص میهمین حدیث م

 ابن مردویه این حدیث را روشنتر و صریحتر روایت کرده است. -671

  ﴿: 81اسباب نزول آیة 

     

                                           
 .76تفسیر ابن کثیر، اسراء:  -1

یاات کاارده انااد، حاااکم صااحیح روا 7/  7و حاااکم  00644، طبااری 5948، احمااد 7579ترمااذی  -2

قاابوس بان ابوببیاان  «حسن صحیح است»گوید:  است، ترمذی میشمارد و ذهبی با او موافق  می

 .5119 «تفسیر شوکانی»است. آیه  یش از هجرت نازل شده. ضعیف 
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    ﴾(1)
. 

روایت کرده است: من با سرور کائنات که عصایی   بواری از ابن مسعود -676

ای  کاردم،  یاامبر از نازد عاده از شاخ درخت خرما به دست داشت در مدینه گردش می

ها باهم گفتناد: چاه خاوب اسات کاه از او در ماورد برخای مساائل  از یهودان گذشت. آن

شااوای عااالم سااؤال کناایم،  ااس گفتنااد: ای محمااد! بااه مااا در بااارة روح اطالعاااتی بااده،  ی

ای سکوت کرد،  س سر خود را بلند نمود. مان دانساتم کاه باه آن حضارت وحای  لحظه

 ﴿نااااازل شااااد. حالاااات ناااازول وحاااای کااااه مرتفااااع شااااد ایاااان کااااالم عزیااااز 

     
    

 ﴾ را قراءت کرد
(2)

. 

روایاات کاارده اساات: قااریش بااه یهااود گفاات: بااه مااا  بترمااذی از اباان عباااس  -677

چیزی بگویید تا از این مرد سؤال کنیم. یهود گفات: از او در باارة روح ساؤال نماییاد، 

  ﴿قاااریش ساااؤال کااارد. آنگااااه خااادا آیاااة 

     

 ﴾ را نازل فرمود
(3)

. 

 شود که نزول آیه متعدد است. این دو حدیث معلوم میابن کثیر گفته است: از 

همچنان حافظ ابن حجر گفته است: ممکن آیه دو بار نازل شده باشد به ایان احتماال 

که حین سؤال یهود راجع به روح  یامبر بارای دریافات شارح و بیاان بیشاتر از جاناب 

شاده باشاد آنچاه  روردگار چند لحظه سکوت اختیار کرده است. اگر آیه دو باار ناازل ن

 در صحیح بواری آمده صحیح است.

گویاد: آنچاه در صاحیح بوااری آماده باه ساایر روایاات برتاری  سیوطی صااحب می

دارد، زیرا راوی آن حدیث در اثنایی که موضوع اتفاق افتااده در آنجاا حضاور داشاته 

 است. برخالف ابن عباس که هنگام وقوع قضیه حاضر نبوده است.

   ﴿: 88اسباب نزول آیة 

    
   

                                           
[   رساااند. بگاااو: ]آگااااهى از[ روح شاااأنى از ]شاااؤون ویااا ه و از تاااو دربااااره روح ماااى»ترجماااه:  -1

 .«اند ت و از دانش جز اندكى به شما نداده روردگار من اس

، نسائی 7545، ترمذی 0510/  4، مسلم 7416و  7097و  4705و  501صحیح است، بواری  -2

 5165 «کانیتفساایر شااو»از اباان مسااعود روایاات کاارده انااد.  0125و ابااویعلی  759 «تفساایر»در 

 توریج محقق.

روایاات کاارده انااد. حاااکم ایاان را  175/  0، حاااکم 99، اباان حبااان 011/  5، احمااد 7542ترمااذی  -3

شامارد و ذهبای باا او موافاق اسات، اسانادش قاوی اسات. در ساورة کهاف مفصال بیاان  صحیح می

 خواهد شد.
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   ﴾(1)
. 

روایات  بابن اسحاق و ابن جریر از طریق سعید یاا عکرماه از ابان عبااس  -678

یار هاا را ابان اساحاق و ابان جر مشکم با جمعی از یهودیان که اساامی آنکرده اند: ابن 

عمر بن أضا، بحری بن عمرو، عزیز بن ابو عزیز  ذکر کرده اند ]محمود بن سبحان،

و سالم بن مشکم[
(2)

آمدناد و گفتناد: چگوناه از تاو  یاروی نماایم  حضور رسول خدا  

ای )قرآن( مانند تورات که از نظم و  ای و آنچه آورده در حالی که قبلة ما را ترا گفته

اسلوب خاصی برخوردار است، منظم و به یک اسلوب ادا نشده است، برای ما کتاابی 

بیاااور کااه بتااوانیم مطالااب آن را درا کناایم در غیاار ایاان صااورت کتااابی ماننااد قاارآن 

  ﴿کنمااااااااااااااای. در ایااااااااااااااان جاااااااااااااااا آیاااااااااااااااة  حاضااااااااااااااار می

   
    

﴾... .نازل شد 

  ﴿: 97 – 92باب نزول آیة سا

     

   ﴾. 
ابن جریر از ابن اسحاق از شیوی از اهالی مصر از عکرمه از ابن عباس  -679

ان ربیعه، ابوسفیان بن حرب، مردی از بنی روایت کرده است: عتبه و شیبه فرزند ب

عبدالدار ابوالبوتری، اسود بن مطلب، ربیعه بن اسود، ولید بن مغیره، ابوجهل، 

عبدهللا بن امیه امیه بن خلف، عاصی بن وائل، نبیه و منبه  سران حجاج دور هم جمع 

ت به قوم خود شدند و گفتند: ای محمد! ما نه دیده ایم و نه شنیده ایم که آنچه تو نسب

ها را ناقص و  انجام دادی کس دیگر انجام داده باشد: گذشتگان را ناسزا گفتی، دین آن

فاسد شمردی، خردمندان صبور را که به عفو و گذشت هنگام قدرت و جود و کرم 

مشهور بودند سفیه و نادان خواندی، خدایان را دشنام دادی، وحدت ما را برهم زدی، 

ساختی و هیچ کار زشت و نا سندی نبود، مگر این که در بین ما اجتماع ما را متفرق 

خواهی آنقدر مال برایت  ای مال می انجام دادی، اگر به سبب این کیش جدید که آورده

جمع آوری نماییم که ثروتمندترین ما شوی اگر جویای بزرگی و ریاست هستی 

آید و قرآن را برایت  یگذاریم، اگر آن که به نزدت م ریاست خود را در اختیارات می

دورش سازی ما با بذل مال  توانی از خود آورد  ری است و بر تو چیره شده و نمی می

گفت: به جاه و مقام و  یابیم تا تو را معالجه کنیم. رسول خدا  دانشمندی را می

                                           
توانناد ماننادش  بگو: اگر انس و جن گرد آیند بر آن ه مانند این قارآن آورناد، هرگاز نماى»ترجمه:  -1

 .«[ باشندآورند و اگر چه برخى از آنان یاور برخى ]دیگر

 .518، ص 51تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2
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فرمانروایی آرزومند نیستم و طبیب هم نیاز ندارم و لیکن خدای توانا مرا برای نجات 

از هالکت و گمراهی فرستاده و برایم کتاب آسمانی نازل کرده است و  بشریت

دستورم داده نیکوکاران را به بهشت بشارت دهم و مشرکان را از عذاب درناا 

 ذیری، خودت آگاه هستی که هیچ  بترسانم. گفتند: حال که  یشنهادهای ما را نمی

تر از ما نیست.  یشتتر و سوت مع شهری تنگتر از شهر ما و هیچ مردمی تهیدست

ها را که عرصه را  بنابراین، از  روردگارت که تو را فرستاده است بوواه تا این کوه

بر ما تنگ ساخته اند دور ببرد و سرزمین ما را توسعه بدهد و مانند سرزمین شام و 

های  رآب جاری سازد و نیاکان ما را زنده کند. اگر این  عراق در اینجا هم رودخانه

ای را بوواه تا  یش چشم ما سونانت را تصدیق کند  کنی از  روردگرات فرشته را نمی

و نقره بنا کند تا به تو برای  هایی از طال ها و کاخ ها، گنج اغو خدایت برای ما ب

آوردن  بینیم که خودت برای به دست رسیدن به خواسته هایت کمک نمایم، زیرا ما می

دهی  س  کنی. اگر این کارها را انجام نمی میوسائل سادة زندگی در بازارها گردش 

کنی  روردگارت هروقت  آسمان را بر زمین فرود بیاور، همانگونه که گمان می

آوریم، مگر آن که یکی  تواند این کار را بکند. زیرا هرگز به تو ایمان نمی بوواهد می

شد. عبدهللا  ها برخاست و روان از این اعمال را انجام دهی.  س رسول خدا از نزد آن

برخاست و گفت: ای محمد! قومت آنچه را شنیدی بر تو  بن ابوا َمیَّه نیز با رسول خدا

ها را ناذیرفتی، بار دیگر برای منافع مردم چیزهایی از  عرضه داشت و تو  یشنهاد آن

ها را هم  تو درخواست کردند تا از مقام و منزلت تو نزد  روردگارت آگاه شوند آن

ها را از  ، ساس از تو خواستند هرچه زودتر عذابی را که تو آنانجام ندادی

ترسانی بیاوری تو نوواستی، به خدا سوگند هرگز به تو ایمان  بودن آن می دردناا

آورم تا در  یش چشمانم با نردبان به آسمان باال بروی و از آنجا با نامة سر گشاده  نمی

ند که تو همانگونه که ادعا داری ها شهادت بده و چهار فرشته  ایین بیایی و آن

آیة  غمگین و اندوهناا از آنجا برگشت. آنگاه خدا   یغمبری. رسول خدا 

﴿     

    
     

    
   
    

   
    
   

      
    

   
   

     



   

 115 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

     

  ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

بَیر روایات کارده اسات: آیاة  «سنن»سعید بن منصور در  -682 خود از سعید بن ج 

﴿   ﴾  در مااااورد عباااادهللا

باان ابوامیااه باارادر ام ساالمه نااازل شااده اساات 
(2)

. ایاان حاادیث مرساال و صااحیح و باارای 

ماقبل آن وجود دارد جباران حدیث ماقبل خود شاهد است و ابهامی که در اسناد حدیث 

 کند. می

   ﴿: 552اسباب نزول آیة 

     
    

    
    
    

﴾(3)
. 

روایت کرده اند: یک روز رساول خادا  ببن مردویه و غیره از ابن عباس ا -685

در مکه نماز خواند و دعا کارد و در اثناای دعاا گفات: ای خادا، ای بوشانده، مشارکان 

گفتنااد: بااه ایاان از دیاان برگشااته نگاااه کنیااد، مااا را از عبااادت و دعااا باارای دو خاادا منااع 

 ﴿کناد. در اینجاا خادا آیاة  سازد، و خودش برای دو خدا دعاا و نیاایش مای می

    
     

  ﴾  را

نازل کرد
(4)

. 

                                           
تن باا آیاات روایات کارده، ما 00702، در اسنادش راویی ناشناس است، و طباری 00759طبری  -1

  .4779 «ابن کثیر»شود.  کریمه تأیید می

یاا . اى را براى ما روان كنى آوریم تا آن ه از زمین چشمه و گفتند: به تو ایمان نمى»: ترجمه آیا 

یا . آن ه باغى از خرما و انگور داشته باشى، آن گاه در میان آن جویباران را به خوبى روان كنى

باارى  اااره  اااره باار مااا فاارود آرى یااا خداونااد و فرشااتگان را  آن ااه آساامان را چنااان كااه گمااان مااى

 اى از زر و زیااور داشااته باشااى یااا در آساامان باااال روى. و فاارار یااا خانااه. رویاااروى ]مااا[ آورى

[ باور ن نیم مگار آن اه كتاابى از آسامان بار ماا فارود آرى كاه آن را بواوانیم. بگاو:  رفتنت را ]هم

 .« روردگارم  اه است. آیا چیزى فراتر از بشرى  یام آوردم؟
 .07005طبری  -2

[ كه خداوند نامهااى  را بووانید. هر كدام ]نیك است« رحمن»بگو: خداوند را بووانید یا »ترجمه:  -3

[ راهى  [ بلند مووان و آن را آهسته ]نیز[ مووان و میان این ]و آن دارد. و نمازت را ]چنین نی و

 .«[ بجوى ]میانه

ضاعیف اسات.  «سانید» روایت کارده، ساندش باه خااطر حساین بان داود ملقاب باه 00852طبری  -4

 .567 «تفسیر شوکانی»
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روایت کرده اند: رسول خدا در اوایل اسالم  ببواری و غیره از ابن عباس  -680

کارد  و هرگااه باا اصاحاب اقاماة نمااز میداد.  در مکه امور عبادی را  نهاان انجاام مای

شانیدند،  نماود. چاون مشارکان کاالم خادا را می آیات قرآن را به صدای بلناد قاراءت می

 ﴿دادناااااد. ایااااان کاااااالم عزیاااااز  ، قرآنکاااااریم و  یاااااامبر را دشااااانام میخااااادا 

    

﴾ نازل شد
(1)

. 

کرده: این آیه در بارة دعا نازل شده استروایت  لبواری از عایشه  -687
(2)

. 

مانناد ایان روایات کارده بابن جریر از ابن عبااس  -684
(3)

. و روایات اول را کاه 

صحیحتر است تارجیح داده اسات. ناووی و غیاره نیاز روایات اولای را تارجیح  سند آن

 داده اند.

شاکل کاه  حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد هردو روایت درست باشد به ایان

 هنگام نماز نازل شده باشد. آیه در بارة دعای رسول خدا 

روایت کارده اسات: رساول خادا هار وقات  ابن مردویه از حدیث ابوهریره  -681

 کرد، آنگاه این آیه نازل گردید. خواند با صدای بلند دعا می در کنار کعبه نماز می

یان آیاه در ماورد تشاهد در روایت کارده اناد: ا لابن جریر و حاکم از عایشه  -686

نماز نازل گردیده است
(4)

. 

 کند. این روایت منظور ام المؤمنین را در روایت قبلی بیان می

روایاات کاارده اساات: مساالمانان  بخااود از اباان عبااس  «مسااند»ابان منیااع در  -687

کردند: خدایا! رحمت بفرما و ماا را بابوش. آنگااه ایان آیاه  همواره به آواز بلند دعا می

ل و باه مسالمانان دساتور داده شاد کاه صادای خاود را ناه بسایار آهساته نمایناد و ناه ناز

بسیار بلند
(5)

. 

   ﴿: 555اسباب نزول آیة 

     
     

     

                                           
، احماد 702ائی در تفسایر ، نس7546، ترمذی 446، مسلم 7492و  4700صحیح است، بواری  -1

 .5175 «تفسیر شوکانی»روایت کرده اند.  196و واحدی  00806، طبری 01و  07/  5

فااتح »روایاات کاارده انااد.  705 «تفساایر»، نسااائی در 546، مساالم 4707بواااری صااحیح اساات،  -2

 .426و  421/  8 «الباری

 ضعیف است. روایت کرده و اسناد آن به خاطر ضعف اشعث بن سوار 00829طبری  -3

 از عایشه به سند صحیح روایت کرده است. 00879طبری  -4

 577/  0باااه احماااد بااان منیاااع نسااابت داده اسااات، بوصااایری  7675 «مطالاااب العالیاااه»حاااافظ در  -5

 گوید: اسنادش حسن است. می



   

 111 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

    

﴾(1)
. 

اباان جریاار از محمااد باان کعااب قرباای روایاات کاارده اساات: یهااود و نصاااری  -688

فرزنااد دارد و مشاارکان عاارب باارای خاادا شااریک قاارار داده  ماادعی بودنااد کااه خاادا 

لاه ا »گفتند:  بودند و می ا ما ما ه  وا ِرْیكاً ه وا لا ا ت ِملِّك  ِرْی ا لا ا إاِل  شا ایا! تاو را خاد» «لاب ْی ا الا شا

آنچاه  فرمان برداریم تو را شریکی نیست مگر شریکی که در تسلط توست، خاود او و

های خدا وجود  گفتند: اگر شریک . صابئین و مجوس می«در اختیار دارد از آن توست

  ﴿نداشت، خدا حقیر و ناتوان بود. آنگاه آیاة 

     
     

﴾ نازل شد
(2)

. 

*** 

 

 سورة کهف

 آیه است 552این سوره مکی و 

   ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 

    

    ﴾(3)
. 

ی مصار از عکرماه از ابان ابن جریر از قول ابان اساحاق از شایوی از اهاال -689

روایاات کاارده اساات: قااریش نضاار باان حااارث و عقبااه باان ابااومعیط را ناازد  بعباااس 

دانشاامندان یهااود در مدینااه فرسااتادند و بااه آن دو گفتنااد: یهااود را از سااجایا، صاافات و 

ها اهال  سونان محمد آگاه سازید و در مورد او حقایق را از ایشان جویا شوید، زیرا آن

هااا  شااان در مااورد انبیاااء نساابت بااه معلومااات مااا بیشااتر اساات. آن گاهیکتاااب هسااتند و آ

روانه شدند و به مدینه رسیدند و از دانشمندان یهود در بارة رسول خدا سؤال کردند و 

ها توصیف کردند. دانشمندان یهود گفتند: از  را به آن های او  احوال و برخی از گفته

را آگااه سااخت  یاامبر مرسال اسات و گرناه او در مورد سه چیز سؤال کنید، اگر شاما 

مردان ]اصاحاب کهاف[ را  شرح حال آن دسته از جاوان -دروغگویی بیش نیست. اول

ها چه گذشت؟ چون سرگذشت  زیستند از او بارسید که بر آن که در روزگار  یشین می

                                           
و بگاو: ساتایش خداوناادى راسات كاه فرزنادى باار نگرفتاه و در فرماانروایى او را هاایچ »ترجماه:  -1

 .«ست. و از ناتوانى كارسازى ندارد. و چنان كه سزاوار است او را به بزرگى یاد كنشری ى نی

 روایت کرده مرسل است. 00814طبری  -2

[ فاارو فرسااتاد و در آن كجااى  اش كتاااب ]آساامانى سااتایش خداوناادى راساات كااه باار بنااده»ترجمااه:  -3

 .«ننهاد
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گردی ]ذوالقارنین[  از او در بارة شوص جهان -انگیز و عجیب است. دوم ها شگفت آن

 -شرق و غرب عالم را گردش کرد بارسید کاه داساتان او از چاه قارار اسات؟ ساومکه 

در بارة روح از او سؤال کنید که روح چیست؟ نضر بن حارث و عقبه به نازد قاریش 

برگشتند و گفتند: ای جماعت قریش، چیزی برایتان آوردیام کاه قضاایای شاما و محماد 

ل خاادا آمدنااد و از او در باااره کنااد. قااریش ناازد رسااو را بااه طااور قطااع حاال و فصاال می

های شاما را  هاا گفات:  رساش  رسیدند،  یامبر اکرم بدون این که انشاء هللا بگوید باه آن

در  دهم. آنان برگشتند. رسول خدا  انزده شب و روز صبر کرد، خدا  فردا  اسخ می

ان این باره وحی نفرستاد و جبرئیل نیز در این مادت باه نازد  یاامبر نیاماد،  اس مشارک

گااویی اهاال مکااه، ناااجی و  نشاادن وحاای و بیهوده ساارایی گشااودند. نازل مکااه لااب بااه یاوه

های آن بزرگاوار افازود.  ها و مشاقت  یشوای بشریت را اندوهگین ساخت و بر ساوتی

ساس جبرئیل امین سورة کهاف را فارود آورد کاه در آن  ررودگاار سارور کائناات را 

و غمگین شده بود مورد سرزنش قرار داد، بابت این که از گفتار زشت قریش افسرده 

سرگذشااااات ذوالقااااارنین را نیاااااز بیاااااان کااااارد. و آیاااااة  داساااااتان اصاااااحاب کهاااااف و

﴿  ﴾...  :اسراء(

( را هم نازل فرمود81
(1)

. 

  ﴿: 6اسباب نزول آیة 

    
   

  ﴾(2)
. 

روایت کرده است: عتباه و شایبه  ساران ربیعاه  بابن مردویه از ابن عباس  -692

ابوجهل بن هشام، نضر بن حارث، امیه بن خلف، عاصی بن وائال، اساود بان مطلاب، 

هاا  موالفت ابوالبوتری و جمع دیگری از قریش دور هم گرد آمده بودند. رسول خادا 

ها را نسبت به کتاب  های آن های قومش را نسبت به خود و انکار و ناباوری و سرکشی

کاارد و بساایار غمگااین و  خاادا و نصااایح  ناادآمیز و اناادرزهای سااودمند آن، مشاااهده می

هااا باارایش دشااوار و ساانگین بااود.  ااس خاادا آیااة  شااد و حرکااات زشاات آن دلتنااگ می

﴿    

﴾ .را نازل کرد 

                                           
کارده اناد. اسانادش صاعیف و در روایات  075و  069/  0 «دالئال»، و بیهقی در 00865طبری  -1

ذکاار  044و  071/  5 «ساایرت نباای»کااه نااامش بیااان نشااده. اباان هشااام در ایاان اسااناد کساای اساات 

 های این حدیث شواهد دارد و باقی غریب است. . قسمت972 «زاد المسیر»کرده. 

[  ى س اگر به این ساون ایماان نیاورناد. چاه بساا تاو جاان خاویش را باس از ]رویگردانا»ترجمه:  -2

 .«آنان، تباه كنى
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   ﴿: 07اسباب نزول آیة 

    ﴾(1)
. 

روایات کارده اسات: رساول خادا باه چیازی  بابن مردویه نیز از ابن عباس  -695

  ﴿وعده گذاشت و مدت چهل روز از آن گذشت.  س خادا 

    

     ﴾  را

 نازل کرد.

  ﴿: 01اسباب نزول آیة 

    

  ﴾(2)
. 

روایاااااات کاااااارده اساااااات: وقتاااااای کااااااه  باباااااان مردویااااااه از اباااااان عباااااااس  -690

﴿    

﴾ ای گفتند: ای رسول خدا! سه صد سال اسات و یاا  نازل شد. عده

 ﴿ساااااااااااااااه صاااااااااااااااد مااااااااااااااااه؟  اااااااااااااااس خااااااااااااااادای باااااااااااااااازر  

  ﴾  را ناااااااااازل

کرد
(3)

. 

 این حدیث را ابن جریر از ضحاا روایت کرده است. -697

   ﴿: 08اسباب نزول آیة 

   
  

     
    

    
     

   

   ﴾(4)
. 

                                           
 .« [ هیچ چیزى مگو كه من فردا آن را انجام خواهم داد و ]درباره»ترجمه:  -1

 .«[ افزودند و سیصد سال در غارشان ماندند و نه ]سال بر آن»ترجمه:  -2

گویاد: ابان مردویاه از ضاحاا از ابان عبااس روایات کارده. راویای ایان از  می 745/  7شوکانی  -3

 سعید متروا است، تنها ابن مردویه دلیل وهن آن است. ضحاا جوبیر بن

و خودت را در همراهى باا كساانى كاه  روردگارشاان را باه صابح و شاام در حاالى كاه »ترجمه:  -4

خوانند[  ایبند كن. و نباید در طلاب آرایاش زنادگانى دنیاا از  جویند، به ]دعا مى خشنودى او را مى

ایم و از هواى  بر كه ما دل او را از یاد خویش غافل ساختهآنان دیده برگیرى. و از كسى فرمان م

 .«[ خود  یروى كرده است و كارش از حّد در گذشته است ]نفس
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در سورة انعام گذشت  خباب بن ارت ب نزول این آیه، حدیثسب
(1)

. 

ابن مردویه از طریق جویبر از ضاحاا از ابان عبااس روایات کارده اسات:  -694

را به کاری دعوت کرد که خدا از آن بیازار اسات،  امیه بن خلف جمحی رسول خدا 

از وی خواست تا فقرا و تهیدستان را طرد کند و بزرگاان و دالوران مکاه را باه خاود 

 گرداند.  س در بارة امیه این آیه نازل شد. نزدیک

ابن ابوحاتم از ربیع روایت کارده اسات: سارور کائناات  ایش امیاه بان خلاف  -691

هااای سااودمند اسااالم را باارای او بیااان داشاات، امااا او بااا  آمااد و دسااتورات و راهنمایی

 توجهی و غفلت به رسول خدا نگریست. آنگاه این کالم خدا نازل گردید. بی

روایت کرده است: عییناه بان حصان نازد  یاامبر آماد. سالمان  از ابوهریره  -696

نیااز در آنجااا حضااور داشاات، عیینااه بااه  یااامبر گفاات: وقتاای مااا ناازدت آماادیم  فارساای 

سلمان را از مجلس بیرون کن و ساس ما را راه بده. در آن وقت این آیه نازل شد
(2)

. 

   ﴿: 529اسباب نزول آیة 

   
     
    
   

﴾(3)
. 

 روایت کرده اند: قریش به یهود گفت:  بحاکم و غیره از ابن عباس  -697

ا[ سؤال نمایم، یهودیان جع به آن از این شوص ]رسول خداچیزهایی به ما بگویید تا ر

ها از  یامبر راجع به روح  رسیدند.  س این  گفتند: در بارة روح از او سؤال کنید آن

  ﴿کالم عزیز نازل شد: 

     
    

    ﴾ « از

 رسند، بگو: روح از فرمان  روردگار من است و به شما بجز  میوح تو در بارة ر

( یهود گفت: به ما تورات داده شده 81)اسراء:  «اندکی علم و دانش داده نشده است

های گوناگون موجود است و کسی که تورات را  است که در آن همة علوم و دانش

                                           
 .645حدیث شماره  10 – 15آیة  -1

محقق به اسنادش دسات نیافتاه، ایان باطال اسات زیارا آیاه مکای و اساالم سالمان بعاد از هجارت و  -2

 «اساباب نازول»واحادی در  741/  5، اباونعیم 07، 00ری عیینه سال نهم هجری آمده است. طبا

از ساالمان فارساای روایاات کاارده انااد. اساانادش جااداً  52494 «شااعب االیمااان»، بیهقاای در 622

به تواریج  975 «زاد المسیر»داند.  ن عطاء را منکر الحدیث میضعیف است که بواری سلمان ب

 محقق.

ارم جوهر باشد، بى شك دریاا  ایش از آن اه ساونان بگو: اگر دریا براى سونان  روردگ»ترجمه:  -3

 .« روردگارم  ایان  ذیرد، تمام خواهد شد. و اگر چه مددى مانند آن ]دریا نیز[ در میان آوریم
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   ﴿صاحب خیر بسیار است. آنگاه آیة  داشته باشد

   

﴾... .نازل گردید 

   ﴿: 552اسباب نزول آیة 

    
    

     
    

   

  ﴾(1)
. 

از طاوس روایت کارده اناد:  «اخالص»بوحاتم و ابن ابوالدنیا در کتاب ابن ا -698

کنم و دوساات دارم کااه  مااردی گفاات: ای رسااول خاادا! ماان باارای رضااای خاادا جهاااد ماای

 ﴿او را نااداد تااا  بااه ماان نشااان داده شااود.  یااامبر جااوابام در بهشاات  جایگاااه

    
    

   

 ﴾ تا آخر آیه نازل شد
(2)

. 

به قسم موصول از طاوس از ابن عباس  «مستدرا»حاکم این حدیث را در  -699

نسته استروایت کرده و به شرط بواری و مسلم این حدیث را صحیح دا
(3)

. 

کارد  ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: مسلمانی در راة خدا جهااد می -722

  ﴿مند بود جایگاة خاود را در بهشات ببیناد. آنگااه خادا  و عالقه

  ﴾ .را نازل کرد 

کلبای از  خاود از طریاق سادیی صاغیر از «تاریخ»ابونعیم و ابن عساکر در  -725

خواناد یااا  روایات کارده اناد: جناادب بان زهیار اگار نمااز می بابوصاالح از ابان عبااس 

شااد از  داد در بااین مااردم نااامش بااه نیکااویی باارده می گرفاات و یااا صاادقه ماای روزه می

داد تاا ماردم هرچاه بیشاتر از  گردید و این کار را بیشاتر انجاام مای شهرت خود شاد می

                                           
شاود كاه معبودتاان، معباودى  بگو: من فقط بشرى مانناد شاما هساتم كاه باه مان وحاى ماى»ترجمه:  -1

اى انجاام دهاد و در  ار است باید كه كاار  ساندیدهی تاست.  س كسى كه به لقاى  روردگارش امیدو

 .« رستش  روردگارش كسى را شریك نیاورد

 از طاوس به قسم مرسل روایت کرده اند. 07408و طبری  5708عبدالرزاق  -2

از ابن عبااس روایات کارده اناد، حااکم ایان را  6814 «شعب االیمان»و بیهقی در  555/  0حاکم  -3

داناد و ذهبای باا او موافاق اسات. باا ایان وصاف در ایان اساناد  حیح میبه شرط بواری و مسلم ص

دانند و گروهی ضعیف، زیارا بسایار احادیاث منکار روایات کارده  ای ثقه می نعیم بن حماد را عده

اسااناد ذکاار کاارده اساات. در ایاان  «الکاماال فاای الضااعفاء»هااا را حااافظ اباان عاادی در  اکثاار آن کااه

 به توریج محقق. 5679 «شوکانیتفسیر »عبدالکریم جزری ضعیف است. 
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  ﴿را سارزنش کارد، و ایان آیاه  اعمال او یاد کنند.  س خادا او

  ﴾  تاااا آخااار در ایااان

باره نازل شد
(1)

. 

*** 

                                           
کارده از ابان عبااس بادون ساند روایات  624 «اساباب نازول»به مراتب واهای اسات، واحادی در  -1

ابوصالح از ابن  و ابن عساکر از سدی صغیر از کلبی از «الصحابه»است. ابن منده، ابونعیم در 

اساناد جاداً ضاعیف اسات، آماده روایات کارده اناد، ایان  419/  4 «د ر المنثاور»عباس چنانچاه در 

روا و مااتهم بااه زیاارا محمااد باان مااروان ساادی متااروا مااتهم اساات و محمااد باان سااائب کلباای متاا

 به توریج محقق نگاه کنید. 948 «زاد المسیر»دروغگویی است. به 
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 سورة مریم

 آیه است 98این سوره مکی و 

   ﴿: 64اسباب نزول آیة 

      
    

      

 ﴾(1)
. 

باه جبرئیال اماین  روایت کرده اسات: رساول خادا  ببواری از ابن عباس  -720

گفت: ای حامل وحی دیرتر به دیدرا من آمدی، چه چیزی باعث شده تاا نتاوانی بیشاتر 

   ﴿باااااااااه دیااااااااادار ماااااااااا بیاااااااااایی؟  اااااااااس 

 ﴾ گردید نازل
(2)

. 

ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: جبرئیل امین مادت چهال روز باه  -727

حضور رسول خدا نیامد. ساس مانند روایت فوق بقیة حدیث را بیان کرده است
(3)

. 

روایاات کاارده اساات: رسااول خاادا از جبرئیاال امااین  اباان مردویااه از انااس  -724

کدام سارزمین نا ساندتر اسات؟ جبرئیال  تر و محبوب  رسید: کدام سرزمین نزد خدا 

دانم. و جبرئیال اماین  اس از مادتی تاأخیر باه  امین گفت: تا از خدای تعالی نارسام نمای

حضور رسول خدا فرود آمد.  یامبر گفت: آنقدر دیر باه نازد مان آمادی  نداشاتم کاه بار 

  ﴿ای.  اااس جبرئیااال اماااین آیاااة  مااان خشااامگین شاااده

  ﴾... .را تالوت کرد 

روایاات کاارده اساات: زمااانی قااریش راجااع بااه  باباان اسااحاق از اباان عباااس  -721

اصحاب کهف از رسول خدا ساؤال کردناد.  یاامبر مادت  اانزده روز در انتظاار وحای 

در ایان بااره وحای نفرساتاد. هنگاامی کاه جبرئیال اماین حضاور  صبر کرد. اما خادا

بر گفت: دیر آمدی، جبرئیل امین این آیه را خواندمبارا  یامبر فرود آمد.  یام
(4)

. 

                                           
[ آیناده و  آییم. ]آگاهى از وقایع و ]فرشتگان گفتند:[ جز به فرمان  روردگارت فرود نمى»ترجمه:  -1

 .«ال ما وی ه اوست و  روردگارت فراموش ار نیستگذشته و ح

 «الوسیط»واحدی در ، 07821، طبری 7518، ترمذی 7411و  4775و  7058صحیح بواری  -2

زاد »ابااان عبااااس روایااات کااارده اناااد.  از چناااد طریاااق از 626 «اساااباب نااازول»و در  589/  7

 به توریج محقق. 960 «المسیر

 ست.این مرسل و به حدیث قبلی شاهد ا -3

نگاااه  5798 «تفساایر بغااوی»بااه توااریج محقااق و  964 «زاد المساایر»اساانادش ضااعیف اساات، بااه  -4

 کنید.
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  ﴿: 77اسباب نزول آیة 

    

  ﴾(1)
. 

روایت کرده اند: به نزد عااص  بواری، مسلم و دیگران از خباب بن ارت  -726

از او مطالباه کاردم. گفات: تاا باه دیان محماد کاافر  وائل سهمی رفاتم و حاق خاود را بن

ورزم و حاق خاود را  دهم. گفتم: من هرگز باه دیان محماد کفار نمای نشوی حقت را نمی

گیاریم. او گفات: آیاا مان بعاد از ماردن  وقتی که بمیری و دوبااره زناده شاوی از تاو می

در آنجااا شااوم؟ گفااتم: آری، گفاات: آن جااا مااال و فرزنااد زیاااد دارم حقاات را  زنااده می

   ﴿دهم.  اااااس آیاااااة  مااااای

    

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 96اسباب نزول آیة 

  
   

  ﴾(3)
. 

هنگام مهااجرت  بدالرحمن بن عوف روایت کرده است: او ابن جریر از ع -727

بااه مدینااه از دوری دوسااتان از جملااه شاایبه و عتبااه  سااران ربیعااه و امیااه باان خلااف 

  ﴿هگین باااااااااااااااااود.  اااااااااااااااااس آیاااااااااااااااااة واناااااااااااااااااد

  
   

  ﴾  ناااااازل شاااااد. زباااااان قااااارآن

گویاست: دل مسلمان سرشار از محبت و صمیمیت است
(4)

. 

*** 

                                           
اى كاه باه آیاات ماا كفار ورزیاد و گفات: قطعاا باه مان ماال و  آیاا در كاار كساى نگریساته»ترجمه:  -1

 .«فرزند داده خواهد شد

، 552/  1، احمااد 7560، ترمااذی 0791، مساالم 4777و  4770و  0071صااحیح اساات، بواااری  -2

و  0401و  0295از چند طریق از سافیان از اعماش روایات کارده اناد. بوااری  1252ابن حبان 

، 4881، ابااان حباااان 555/ 5، احماااد 740 «تفسااایر»نساااائی در  0791، مسااالم 4771و  4774

روایاات کاارده انااد.  7614و  7610و  7615، طبراناای 655و  652 «اسااباب ناازول»واحاادی در 

 به توریج محقق. 967 «زاد المسیر»

اناد، خداوناد برایشاان دوساتى مقارر  اند و كارهاى شایسته انجاام داده آنان كه ایمان آورده»ترجمه:  -3

 .«خواهد نمود

از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است، اسناد آن جداً ضاعیف اسات از جهات  07972طبری  -4

د و ماتن باطال اسات، زیارا تماام ایان هاای مجهاول هساتن عبدالعزیز بن عمران در این اسناد راوی

 .721/  4سوره به اتفاق علما مکی است. ابن کثیر 
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 سورة طه

 آیه است 571این سوره مکی و 

    ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 

   

﴾(1)
. 

روایت کرده است: در اوایل نزول وحی هنگام  بابن مردویه از ابن عباس  -728

 ﴿ایساتاد.  اس خادای بازر   رساول خادا بار ساینة کاف  اهاای خاود می ادای نماز

    

  ﴾  را نااااااااااااااازل

کرد
(2)

. 

روایات کارده اسات:  خود از ربیع بن اناس  «تفسیر»عبد بن عبدالحمید در  -729

ایساتاد تاا خادای  بر آن  اا میسرور کائنات ]هنگام ادای نماز[ گاهی بر این  ا و گاهی 

   ﴿باااااااااااااااااااازر  آیااااااااااااااااااااة 

  ﴾  را نااااااااااااااازل

کرد
(3)

. 

کند: گفتند: محمد به  روایت می بابن مردویه از طریق عوفی از ابن عباس  -752

 ﴿اثاااااااااار خدا رسااااااااااتی بیچاااااااااااره و باااااااااادبوت شااااااااااده اساااااااااات.  ااااااااااس 

   

 ﴾ « ما قرآن را به تو نفرستادیم تا خود را به رناج و

نازل شد «زحمت بیندازی
(4)

. 

  ﴿: 521اسباب نزول آیة 

   

  ﴾(5)
. 

                                           
 «تیكه به رنج آف رآن را بر تو نازل ن ردیمقطه. »ترجمه:  -1

زیااد از ابن عباس روایت کارده اسات، در ایان اساناد محماد بان  5497 «شعب االیمان»بیهقی در  -2

باه تواریج  5696 «تفسایر شاوکانی»و  7147 «عتدالمیزان اال»بشکری میمونی کذاب است. به 

 محقق نگاه کنید.

 اس مرسال اسات،  «عیا  از ربیع بن انس روایات کارده ]قاضی[»گوید:  می 549/  7ابن کثیر  -3

مجمااع »ل روایاات کاارده اساات. هیثماای در از علاای بااه طااور موصااو «کشااف» 0070امااا باازار 

ید بان باالل نظار اسات و کیساان بان عمارو را بواری گفته که در یز»گوید:  می 55561 «الزوائد

 اس  «های این حدیث راویی صحیح هستند یداند و ابن معین ضعیف و باقی راو ابن حبان ثقه می

 به توریج محقق نگاه کنید. 5691 «تفسیر شوکانی»اسناد ضعیف است. به 

 اسناد این ضعیف است به خاطر این که عطیة عوفی ضعیف متروا است. -4

 .« رسند، بگو:  روردگارم آن را سوت خواهد  راكند ها از تو مى و درباره كوه»: ترجمه -5
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تااو کنااد: قاریش  رساید ای محمااد! خادای  ابان مناذر از اباان جاریج روایات می -755

 ﴿کنااااد؟ آیااااة  هااااا چااااه می روز قیاماااات بااااا ایاااان کوه

    

  ﴾ «رساند،  هاا از تاو می در باره کوه 

 نازل شد. «کند ها را کامالً  راکنده می بگو: خدای من آن

  ﴿: 554اسباب نزول آیة 

     
    

     

   ﴾(1)
. 

آورد  اباان ابوحاااتم از ساادی روایاات کاارده اساات: وقتاای جبرئیاال آیااات را ماای -750

از ترساید قبال  اناداخت. چاون می  یغمبر برای حفظ آن، خود را به زحمت و مشقت می

  ﴿حفاااااظ آیاااااه جبرئیااااال اماااااین صاااااعود کناااااد.  اااااس خااااادا 

﴾... .را نازل کرد 

 تر است. سبب دیگری آمده است که صحیح 74در سورة نساء آیة 

   ﴿: 575اسباب نزول آیة 

    
   

  
    

   ﴾(2)
. 

روایات کارده اناد: باه  ابن ابوشیبه، ابان مردویاه، بازار و اباویعلی از رافاع  -757

رسول خدا مهمان آمد، آن بزرگوار مرا به نزد یهودی فرستاد و گفت: تا ماة رجاب از 

دهم، مگار ایان    بگیر، یهود گفت: هرگز به او قار  نمایمقداری آرد برایم قر وی

آمدم و جریان را عر  کردم. گفت: به ذات  که چیزی گرو بگذارد. حضور  یامبر 

اقدس الهی سوگند که من مورد اعتماد ملکوتیان و امین زماین هساتم. هناوز از خادمت 

   ﴿ یغمبر دور نرفتاه باودم کاه آیاة 

    

 ﴾... .نازل شد 

*** 

                                           
[ قارآن  اایش از   اس خداونااد، فرماانرواى راساتین باازر  و برتار اسات. و در ]خواناادن»ترجماه:  -1

 .«آن ه وحى آن بر تو انجام  ذیرد، شتاب م ن. و بگو:  روردگارا، به من دانشى بیفزاى

ایام تاا  مناد سااخته هایى از آنان را باه آن بهاره دوز به زینت زندگى دنیا كه گروهو چشم م»ترجمه:  -2

 .«آنان را در آن بیازماییم. و روزى  روردگارت بهتر و ماندگارتر است
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 سورة انبیاء

 آیه است 550این سوره مکی و 

   ﴿: 6اسباب نزول آیة 

    

  ﴾(1)
. 

ه رساول خادا گفتناد: اگار ابن جریر از قتاده روایت کرده است: اهالی مکه با -754

شوی کاوة صافا را بارای ماا باه  سونانت حق است و از گرایش ما به اسالم خرسند می

کوة طال تبدیل کن، جبرئیل اماین خادمت  یاامبر آماد و گفات: اگار دوسات داشاته باشای 

هاا بارآورده  شاود، اماا اگار خواسات آن آنچه قوم تو از تو درخواست کرده اند واقاع می

شاود. اگار خواساته باشای در برابار  مان نیاوردند به آناان مهلات داده نمیشد و بازهم ای

  ﴿هاااااا باااااا تاااااأنی و آهساااااتگی کاااااار کااااان. آیاااااة  آن

   
   

 ﴾ .نازل شد 

   ﴿: 74اسباب نزول آیة 

     

   ﴾(2)
. 

اطاالع داده شاد  ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: به  یامبر اکارم  -751

که زمان مرگت فرا رسیده است. گفت:  روردگارا!  س چه کسی امات مارا راهنماایی 

   ﴿کناااد؟ آنگااااه خااادا آیاااة  می

  ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 76اسباب نزول آیة 

   
    

    

                                           
[ آن را نابود كاردیم، ایماان نیااورده بودناد. آیاا  [ هیچ شهرى كه ]اهل  یش از آنان ]مردم»ترجمه:  -1

 .«آورند؟ اینان ایمان مى

ایم. آیا اگر بمیرى ایشاان جاوداناه  و  یش از تو براى هیچ بشرى جاودانگى مقّرر نداشته»ترجمه:  -2

 .«مانند؟ مى

کناد، مانناد  گوید: احادیثی که ابن جریج به صاورت مرسال روایات می معضل است، امام احمد می -3

بان عبااس و علماای حدیث موضوع هستند. تفرد ابن جریج به این روایات بادون ائماة دیگار مثال ا

 تفسیر بعد از او، دلیل بر وهن این است.
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 ﴾(1)
. 

سارور کائناات از کناار ابوجهال و  ابن ابوحاتم از سادی روایات کارده اسات: -756

را دید، خندید و به  گذشت. چون ابوجهل او  –کردند  که باهم صحبت می –ابوسفیان 

این  یامبر خاندان عبد مناف است، ابوسفیان خشامگین شاد و گفات: آیاا  ابوسفیان گفت:

شنید ها را  به بعثت  یامبری از خاندان عبد مناف باور ندارید سرور کائنات سونان آن

های ابوجهل را بیان کرد و با تهدید گفت: عاقبات تاو  ها و ناشایستی و برگشت و زشتی

باری خاواهی  هاای مشاقت ها و محنت بینم تاو گرفتاار ساوتی را به جز رنج و اندوه نمی

  ﴿شااد کااه دیگاار عهدشااکنان دچااار آن شاادند.  ااس 

   

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

   ﴿: 525اسباب نزول آیة 

   
   

﴾(3)
. 

 ﴿روایااات کااارده اسااات: چاااون آیاااة  بحااااکم از ابااان عبااااس  -757

     
    

 ﴾  بااه یقااین شااما و آنچااه بااه جاااى »( 98)انبیاااء

نازل  « رستید، آتش افروز جهنّم ]خواهید بود[. شما بر آن وارد خواهید شد خداوند مى

زبعری گفت:  رستندگان آفتاب، مهتااب، فرشاتگان و عزیار هماه بااهم هماراه شد. ابن 

  ﴿ بااااااا خاااااادایان مااااااا در دوزخنااااااد.  ااااااس خاااااادا 

    
   

﴾  و﴿   

     
   

     

                                           
[  گویند[ آیا این ]شاوص گیرند. ]مى و چون كافران تو را ببینند فقط تو را به ریشوند مى»ترجمه:  -1

 .«[ رحمان را من رند كند؟ و آنان یاد ]خداى [ یاد مى است كه معبودانتان را ]به بدى

داننااد، اگاار حاادیث را بااه صااورت  علمااا ساادی را ضااعیف می مرسال و ضااعیف اساات، بساایاری از -2

 «تفساایر شااوکانی»ت مرساال روایاات کنااد چااه خواهااد بااود. موصااول روایاات کنااد و اگاار بااه صااور

 به توریج محقق. 5772

[ ما نی ویى برایشان مقّرر شده است، آنان از آن دور  به راستى آنان كه  یشتر از ]سوى»ترجمه:  -3

 .«شوند داشته مى
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   ﴾  :( 18 – 17)زخااااااارف

[ فرزند مریم مثل زده شد، آن گااه قومات از آن باناگ ]باه ریشاوند[  و چون ]آفرینش»

و گفتنااد: آیااا معبااودان مااا بهترنااد یااا او. ]آن مثاال را[ بااراى تااو جااز از روى . برداشااتند

را نازل کرد «جدال نزدند حّق این است كه آنان گروهى ستیزه جویند
(1)

. 

*** 

 سورة حج

 آیه است 78این سوره مدنی و 

   ﴿: 7اسباب نزول آیة 

     
    

﴾(2)
. 

 ﴿ابااااان ابوحااااااتم از ابومالاااااک روایااااات کااااارده اسااااات: آیاااااة  -758

    ﴾  در باااااارة

 زل گردیده است.نضر بن حارث نا

   ﴿: 55اسباب نزول آیة 

      
   

     
    

    
   

﴾(3)
. 

                                           
از ابن عباس روایت کرده اند. در اسناد طبری عطاء بان ساائب  04878و طبری  781/  0م حاک -1

راستگوساات مگاار شااوریده خاارد شااده، ایاان حاادیث متااابع دارد کااه حاااکم روایاات کاارده و صااحیح 

هام از ابان عبااس روایات  517/  50و طبرانای  656شمرده و ذهبای هام موافاق اسات و واحادی 

از ابان  04871کند. طبری  م بن بهدله صدوق است و گاهی خطا میکرده اند. در اسناد این عاص

بااه توااریج  5857و  5747 «تفساایر شااوکانی»بااه صااورت مرساال روایاات کاارده اساات.  اسااحاق

 محقق.

[ دانشااى مجادلااه و از هاار  [ خداونااد باادون ]هاایچ و از مردمااان كسااى هساات كااه ]درباااره»ترجمااه:  -2

 .«كند شیطان سركشى  یروى مى

 رستد.  س اگر خیارى باه او برساد از  و از مردم كسى هست كه با دودلى خداوند را مى»ترجمه:  -3

گرداند. در دنیا و آخرت زیان اار شاده اسات. ایان  آن آرام گیرد و اگر بالیى به او برسد، روى مى

 .«همان زیان آش ار است
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آماد و دیان  روایات کارده اسات: ماردی باه مدیناه می ببواری از ابن عباس  -759

هایش زاد و ولد  آورد و گلة اسب  ذیرت،  س اگر همسرش  سر به دنیا می اسالم را می

زاییاد و گلاة  گفت: اسالم دین نیکو و شایسته است. اگر همسارش  سار نمی کرد. می می

گفاات: اسااالم آیااین شاار و آفاات اساات.  ااس خاادا آیااة  . میکاارد هایش زاد و ولااد نمی اسااب

﴿     

 ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

ابن مردویه از قول عطیه از ابوسعید روایت کرده: مردی از یهود ایمان  -702

بد  آورد  س خودش نابینا شد، فرزندش مرد و اموالش از بین رفت. اسالم را به فال

گرفت و گفت: از این دین برای من خیری نرسید  سرم مرد، مال و ثروتم تباه گشت 

   ﴿و چشمانم نابینا گردید.  س آیة 

   ...﴾ .نازل شد 

  ﴿ :00 – 59اسباب نزول آیة 

    
   

      

   ﴾. 
روایاااااات کاااااارده انااااااد: آیااااااة  بواااااااری، مساااااالم و دیگااااااران از ابااااااوذر  -705

﴿   

 ﴾...  ،در بااارة ]شااش نفاار از قااریش سااه مساالمان[ علاای

]بن حارث و سه نفر مشرا[ ولید بن عتبه، عتبه بن ربیعاه و شایبه بان حمزه و عبیده 

تبَاه و عبیاده باا شایبه و علای کارم هللا وجهاه باا ولیاد باه  ربیعه ]که روز بدر حمزه باا ع 

تجنگ تن به تن  رداختند[ نازل شده اس
(2)

. 

 ﴿روایت کرده است: این کالم الهی  حاکم از علی  -700

   
    
     

    
     

    
     

   

                                           
 .4740صحیح است، بواری  -1

، اباان 765 «تفساایر»، نسااائی در 7277، مساالم 7966و  7969و  7968صااحیح اساات، بواااری  -2

از اباوذر روایات  0725و بغوی  659 «اسباب نزول»، واحدی در 04979، طبری 0871اجه م

 توریج محقق. 5221« زاد المسیر»کرده اند. 
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   ﴾ در ارة نبرد ما در ب

بدر نازل شده است
(1)

. 

ه، علای و عبیاده روایت کرده است: در روز بدر حماز از وجه دیگر از او  -707

در میدان نبرد آمدند و با عتبه  سار ربیعاه، ولیاد  سار عتباه و شایبه  سار  بن حارث 

ها نازل شده است ربیعه جنگیدند. این آیه در بارة آن
(2)

. 

روایات کارده اسات: ایان آیاه در  باز طریق عوفی از ابن عبااس ابن جریر  -704

مورد اهل کتاب نازل شده است که خطاب به مسالمانان گفتناد: ماا در نازد خادا از شاما 

تر از کتااب شماسات و  یاامبر ماا از  یاامبر شاما  برتر و سزاوارتریم، کتااب ماا قادیمی

و  تریم. زیارا باه محماد  ساته یشتر است. مسلمانان گفتند: ماا در نازد خادا از شاما شای

 یامبران  یشین و به همه کتب آسمانی ایمان داریم
(3)

. 

 ابن ابوحاتم نیز از قتاده همین روایت را نقل کرده است. 701

  ﴿: 01اسباب نزول آیة 

    
   

   
   

     
    

  ﴾(4)
. 

عبادهللا بان  روایت کرده است: سرور کائنات  بابن ابوحاتم از ابن عباس  -706

ز انصاار باود فرساتاد. و هاا مهااجر و دیگاری ا انیس را با دو نفر دیگر که یکای از آن

                                           
  روایت کرده اسنادش حسن است. 786/  0حاکم  -1

رشاان دشامنى ورزیدناد. [  روردگا [ دشمن ]همادیگر[ اناد. در ]بااره این دو ]گروه»: ترجمه آیا 

اناد. از بااالى سرشاان آب داغ  اناد، برایشاان لباساهایى از آتاش بریاده  س آناان كاه كفار  یشاه كارده

و بااراى ]عااذاب . شااود كااه آنچااه در درونشااان اساات و ]نیااز[  وسااتها از آن تافتااه مااى. ریوتاه شااود

از آنجاا بیارون آیناد، باه  [ اندوه هر گاه كه خواهند از ]شّدت. [ آنان گرزهاى آهنین مهیّاست كردن

 .«[ عذاب آتش را بچشید شوند و ]گفته شود: طعم تلخ آنجا باز گردانده مى
از علاای روایاات کاارده اسااناد آن بااه خاااطر ابااوجعفر رازی قااوی نیساات. بواااری  786/  0حاااکم  -2

 از قیس بن عباده از علی روایت کرده اند از زبان قیس. 602و واحدی  4744و  7961

و از عوفی از ابن عباس آورده، عطیاه بان ساعد عاوفی واهای  04984عیف است، طبری جداً ض -3

 به توریج محقق. 5226 «زاد المسیر»از او مجاهیل روایت کرده اند. 

كاه آن را  -بى شك آنان كه كفر ورزیدند و ]ماردم را[ از راه خادا و ]از[ مساجد الحارام»ترجمه:  -4

[. و كساى  دارناد ]كیفرشاان دهایم بااز ماى -ایم نشین قرار داده براى مردم چه مقیم در آنجا چه بادیه

 .«چشانیم كه از روى ستم در آنجا كجروى خواهد، به او از عذاب دردناه مى
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کردنااد. در آن حااال عباادهللا باان اناایس خشاامگین شااد و  ایاان دو بااه نیاکااان خااود فواار می

 ﴿انصاااری را بااه قتاال رساااند، مرتااد شااد و بااه مکااه گریواات. در بااارة او 

   ﴾  تااااااااااا

آخر نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 07اسباب نزول آیة 

   
     

   ﴾(2)
. 

ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: مسلمانان در ابتدا ]وقتی بارای ادای  -707

 ﴿شادند.  اس خادای بازر   آمدند[ سوار مرکب نمی مراسم حج می

   ﴾  ش را نااااااازل

هااا دسااتور داد کااه آنچااه را در ساافر الزم دارنااد بااا خااود بیاورنااد و اجااازة  کاارد و بااه آن

آنان دادسواری و تجارت را هم به 
(3)

. 

   ﴿: 77اسباب نزول آیة 

    
    
   

    
   

 ﴾(4)
. 

ابن ابوحاتم از ابن جریج روایت کرده است: اهل جاهلیت کعبه را به گوشت  -708

گفتند: آیا شایسته است کاه ماا هام کعباه را  کردند. یاران  یامبر  و خون شتر آلوده می

   ﴿قرباانی[ بیاااالییم.  ااس آیااة باه خااون و گوشاات ]

﴾... .نازل شد 

  ﴿: 79اسباب نزول آیة 

    

                                           
 075/  7 «تفسایر»روایات کارده چنانچاه ابان کثیار در  ضعیف اسات، ابان ابوحااتم از ابان عبااس -1

تفسایر »دیناار از ساعید بان جبیار نشانیده.  آورده در این اسناد ابن لهیعه ضعیف است و عطااء بان

 توریج محقق. 5779 «شوکانی

[ مردم به حج ندا درده تا  یاده و ]سوار[ بر هر شتر الغارى كاه از هار راه  و در ]میان»ترجمه:  -2

 .«دورى رهساارند به سوى تو آیند

 به قسم مرسل روایت کرده است. 01217طبری  -3

رسد بل ه  رهیزگاریتاان  قربانیها[ و نیز خونهایش به خداوند نمى]هرگز[ گوشتهاى آن ]»ترجمه:  -4

رسد. بدینسان آن ]قربانیها[ را برایتان تسویر كرد تا خداوند را باه شا رانه آن اه شاما را  به او مى

 .«هدایت كرده است به بزرگى یاد كنید و به نی وكاران نوید ده
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 ﴾(1)
. 

 باحمد و ترماذی باه صاورت حسان و حااکم باه قسام صاحیح از ابان عبااس  -709

گفات:  یت کرده اند: هنگامی که سرور کائنات از مکه خارج شد، ابوبکر صدیق روا

شااوند.  ااس آیااة  هااایی کااه  یااامبر خااویش را بیاارون کردنااد باادون تردیااد هااالا می آن

﴿   

     

   ﴾  نااااااااااااااازل

شد
(2)

. 

   ﴿: 10ب نزول آیة اسبا

      
    
     

    
     

 ﴾(3)
. 

ابن جریر و ابن منذر از یک طریق با سند صحیح از سعید بن  ابن ابوحاتم، -772

بَیر روایت کرده اند: نبی کریم در مکه    ﴿ج 

     
      

      
    

                                           
اناد، اجاازه ]جهااد[ داده  از آن روى كاه ساتم دیادهشاود،  [ جنگ مى به كسانى كه ]با آنان»ترجمه:  -1

 .«شد و خداوند بر یارى كردن آنان تواناست

/  0، حاااکم 056/  5، احمااد 761 «تفسایر»و  10/  6 «سانن الکبااری»، نسااائی در 7575ترماذی  -2

/  0 «دالئااال»و بیهقااای در  507/  57، طبرانااای 01011و  01014، طباااری 792و  946و  66

ق از ثاوری از اعماش از مسالم بطاین از ساعید بان جبیار از ابان عبااس روایات از چند طری 094

از قایس بان ربیاع از اعماش  01016کرده اند. این اساناد باه شارط بوااری و مسالم اسات. طباری 

از شعبه از اعمش روایت کرده،  س این خبر باه ساه طریاق از اعماش  7/  7روایت کرده. حاکم 

از ثاوری از اعماش از  01017و طباری  7570ماذی به صورت موصول روایت شاده اسات. تر

مسلم بطین از سعید بن جبیار باه قسام مرسال روایات کارده اناد. حادیث موصاول را حااکم و ذهای 

از  01062و  01019شاامارند، ایاان حاادیث شااواهد مرساال دیگاار هاام دارد کااه طبااری  صااحیح می

 5229 «زاد المسایر»و  5157ابان عربای  «احکاام قارآن»از قتاده روایت کرده.  01060اهد مج

 توریج محقق.

و هاایچ رسااولى و هاایچ  یاامبرى را  اایش از تااو نفرسااتادیم مگار آن ااه چااون آرزویااى در »ترجماه:  -3

[ در آرزوى او اف ند.  اس خداوناد آنچاه را كاه شایطان  خاطر آورد، شیطان ]از سوى خود مانعى

 .«خداوند داناى فرزانه استدارد و  برد ساس خداوند آیاتش را استوار مى اف ند از بین مى مى
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﴾  :ان این کلمات را به او القا کرد: ( را تالوت کرد. شیط02 – 5)نجم

بلندمرتبه های زیباشکل و  آن بت» «ن شفاعتهن لترتجىتِْل ا الررانیق العال وإ»

امبر تاکنون خدایان ما را به خوبی و مشرکان گفتند:  ی «شان امید است به شفاعت

]آیة سجده را در آخر سورة نجم خواند[ و سجده کرد.  نیکی یاد نکرده بود،  یامبر 

 ﴿مشرکان نیز همراة با  یغمبر سجده کردند. آنگاه آیة 

     

 ﴾... .نازل شد 

 وجاه دیگار از ساعید بان جبیار از ابانابن مردویاه از  همین مورد را بزار و -775

گویاد: ایان حادیث باه قسام موصاول روایات نشاده،  روایت کرده اند: بازار می بعباس 

مگر به همین سند امیه بن خالد که ثقة مشهور است یگانه کسی است که این حادیث را 

به قسم موصول روایت کرده است
(1)

. 

ی که در آن واقدی است روایت کردهبه سند ببواری از ابن عباس  -770
(2)

. 

صالح از ابن عباس روایت کرده استابن مردویه از طریق کلبی از ابو -777
(1)

. 

                                           
میازان »دانند، اما ذهبی در  علما ثقه می، در این سند امیه بن خالد را بسیاری از 50412طبرانی  -1

و تمجیادش نکارد و عقیلای در خصوص او از احمد  رسیدند تحسین »گوید:  می 5209 «االعتدال

 .«کر کرده است[ ذ509، ص 5بیروت، ج ]درا الکتب العلمیه  «الضعفاء»او را در 

کناد و از  ها چنین آمده این عجیب و غریب است، زیرا بواری ایان باطال را روایات نمی در نسوه -2

خ خاود های تاری واقدی و امثال او که متروا و متهم به کذب هستند هم در صحیح و هم در کتاب

 این روایت را نیافته است. 665/  4 «د ر المنثور»روایت نکرده است. محقق در 
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روایت کرده استبابن جریر از طریق عوفی از ابن عباس  -774
(2)

. 

ابن اسحاق در کتاب سیره از محمد بن کعب ]قربی[ روایت کرده است -771
(3)

. 

ابن شهاب روایت کرده استموسی بن عقبه از  -776
(4)

. 

ابن جریر از محمد بن قیس روایت کرده است 777
(5)

. 

ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است -778
(6)

. 

هاا یاا ضاعیفند یاا منقطاع بادون اولای کاه طریاق  ها یک معنای دارناد، کال آن همة آن

بَیر است سعید بن ج 
(7)

. 

وایات شاده. بناابراین، دارای گویاد: ایان قضایه از چناد طریاق ر حافظ ابان حجار می

اصاال و اساااس اساات بااا ایاان وصااف دو طریااق صااحیح مرساال نیااز دارد؛ یکاای را اباان 

جریر از زهری از ابوبکر بان عبادالرحمن بان حاارث بان هشاام و دیگاری را از داود 

بن هند از ابوعالیه روایت کرده است.  س سون ابن عربی
(8)

و عیا  
(9)

که گفته اند:  

 اساسند ناسنجیده است. بی ات باطل واین روای

کرد. چون به این قسمت از کالم  در کنار کعبه سورة نجم را قراءت می ]رسول خدا 

  ﴿خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا 

   

                                                                                                             
ایان اسااناد ساااقط و مصاانوع اساات، کلباای و ابوصااالح کتااابی را بااه تفساایر قاارآن وضااع کاارده و بااه  -1

 دروغ به ابن عباس نسبت داده اند. کلبی خود به این کار اقرار نموده است.

به سندی که در آن مجاهیل است از عطیة عوفی که ضاعیف اسات از ابان عبااس  01777طبری  -2

 توان به آن دل خوش کرد. ساقط است و نمی روایت کرده  س این سند هم

. این دارای سه علت است: مرسل است، در این عنعنة ابن اساحاق اسات، در ایان 01708طبری  -3

تاوان از حادیث او  یاروی  گویاد: نمی سند یزید بن زیاد مدنی است که بواری در خصاوص او می

 کرد.

 ناشر دارالفکر بیروت. 66/  6 «در المنثور» -4

از ابومعشر از محمد بن کعب و محمد بن قیس روایت کرده است. این نیز مرسل  01707ری طب -5

گویاد: احادیاث منکار  دانناد و بوااری می است و ابومعشر نجیح را نسائی و دار قطنی ضاعیف می

 داند. کند و یحیی بن سعید جداً ضعیفش می را روایت می

 آمده روایت کرده است. 677/  4 «در المنثور»ابن ابوحاتم چنانچه در  -6

، 4860و  5275بوااری  -در قضیة سورة نجم و سجده در آن دو حادیث صاحیح آماده اسات. اول -7

از ابن عباس روایت کرده اناد: رساول خادا  429/  5و دار قطنی  0767، ابن حبان 171ترمذی 

ساجده کردناد. سورة نجم را قراءت کرد در آن هنگام مسلمانان، مشرکین، جنیاان یکجاا باا  یاامبر 

، 562/  0، نسااائی 5426، ابااوداود 176، مساالم 7970و  7817و  5272و  5267بواااری  -دو

از ابن مسعود روایت کرده اند:  یامبر سورة نجم را خواند و  0764و ابن حبان  740/  5دارمی 

سجده کرد مسلمانان و مشرکین همه با او ساجده کردناد باه جاز یاک نفار کاه از زماین یاک مشات 

گویاد:  برداشت و به  یشانی خود گذاشت و گفت: برای من همین کافی است. ابن مساعود می خاا

 بعد از مدتی در حالت کفر کشته شد.

 .87، ص 50تفسیر قرطبی، دار الشعب القاهره، ج  -8

 .501، ص 0عیا  قاضی ابوالفضل، الشفاء بتعریف حققو المصطفی، دارالفکر بیروت، ج  -9



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  116
 

 

  ﴾ « آیااااااااا بااااااااه

رسید.  «]چه؟[ ارزش [ بى سومین ]بت «منات»و به . اید؟ نگریسته «عّزى»و  «الت»

إن و تل  الررانیهق العلهى»شیطان به گوش مشرکان این سونان شیطانی را رساند: 

به شفاعت آناان ها بزرگان قوم یا مرغان بلند روازند و  این بت» «شفاعتهن لترجى

مشرکان گمان کردند که این سونان را رسول خدا باه زباان آورد  «توان امید داشت می

ش کرد. همین که آن حضرت سورة نجم را تا آخر قرآئت کارد ها را ستای های آن و بت

برای ادای سجدة تالوت به سجده رفت مشرکان نیز با او سجده کردند، حتی ولید  سار 

مغیره که  یر و سالمند بود یک مشت ریگ برداشت و بر آن سجده کرد، ساس متفرق 

که شیطان به گوش آنان  شدند. به  یامبر اطالع دادند که سجدة مشرکان به دلیل آن بود

های آنان یعنی الت و عزی را ستایش کرد. رساول خادا از ایان  بت رساند که  یامبر 

باباات بساایار اناادوهگین شااد و ایاان خباار او را سااوت غمگااین کاارد. در همااین حااال خاادا 

ساورة حاج را ناازل کارد.  10برای آرامش قلب  یامبر و کاستن این انادوة دردآور آیاة 

آیه اندوه و هراسی که به وجود آن حضرت راه یافته بود دور گردیاد   س از نزول این

و آن بزرگوار شاد و خرسند شد. به این ترتیب  روردگارش او را آگاه ساخت کاه ایان 

امر رسمی است که خدای بازر  در ماورد انبیااء  یاامبران از روی حکمات و آگااهی 

س آنچه مهم اسات در اینجاا ذکار برد و از این حکمت تنها خدا آگاه است و ب به کار می

شود، این است که رسول خادا کلماة الغرانیاق و کلماات بعاد از آن را باه زباان نیااورده 

اساات، بلکااه شاایطان ایاان سااونان را گفتااه و صاادا خااود را بااه گااوش دوسااتان مشاارکش 

رسانده است تا آنان به اعتقاد فاسد خود باقی بمانند[
(1)

. 

   ﴿: 62اسباب نزول آیة 
     
   
     

 ﴾
(2)

. 

ای از سااااة  دسااته اباان ابوحاااتم از مقاتاال روایاات کاارده اساات: رسااول خاادا  -779

اقی ماناده های جنگ[ فرستاد. دو شب به  ایان مااة محارم با اسالم را ]به یکی از میدان

بود که آنان با مشرکان رودررو شدند. مشرکان به هم گفتند: با اصحاب محمد بجنگیاد 

زنناد[ مسالمانان خادا  دانند ]دست باه نبارد نمی ها در ماة محرم جنگ را حرام می که آن

ها خواستند کاه بارای جناگ  ایش قادم نشاوید  را به آنان یادآور شدند و با اصرار از آن

                                           
 .507هذا الحبیب، ص  -1

[ این است. و هر كس كه ]دیگرى را[ مانند آنچاه خاود باه آن عقوبات دیاده اسات،  ]ح م»ترجمه:  -2

گماان خداوناد او را یاارى خواهاد داد. باه راساتى خداوناد  عقوبت دهد، آن گاه بر او ساتم رود، باى

 .«بوشاینده آمرزگار است
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دانناد. مشارکان ناذیرفتناد و جناگ را  ماة حارام جناگ را حاالل نمی چون مسلمانان در

ها  یروز شدند.  س این آیه نازل شد آغاز کردند. مسلمانان نیز حمله کردند و بر آن
(1)

. 

*** 

 سورة مؤمنون

 آیه است 558این سوره مکی و 

   ﴿: 0اسباب نزول آیة 

  ﴾(2)
. 

نماااز  روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه  یااامبر اکاارم  حاااکم از ابااوهریره  -742

 ﴿کرد.  س آیة  خواند نگاهة خود را به سوی آسمان بلند می می

    ﴾  نااااازل

 کرد. همیشه به زمین نگاه می شد. بعد از آن  یامبر 

روایاات کاارده اساات:  یااامبر در نماااز نگاااه اباان مردویااه ایاان حاادیث را چنااین  -745

 کرد. می

سعید بن منصور از ابن سیرین به صورت مرسل روایت کرده است:  یامبر  -740

 گرداند.  س این آیه نازل شد. نگاة خود را می

  ﴿: 54اسباب نزول آیة 

   
   
   
   
    
   

 ﴾(3)
. 

روایت کرده است: در چهار چیز با  روردگار  ابن ابوحاتم از عمر فاروق  -744

  ﴿ام، هنگاااامی کاااه آیاااة  خاااود موافقااات کااارده

     

﴾ «ناازل شاد. مان ( 50)مؤمناون:  «ما انسان را از خالصة از گال آفریادیم

                                           
 به تحقق محقق آمده. 411/  4مرسل است، مقاتل بن حبان است چنانچه در تفسیر ابن کثیر  -1

 .«همان كسانى كه در نمازشان فروتنند»ترجمه:  -2

[ گوشات  [ خاون بساته را ]باه صاورت ساس نطفاه را خاون بساته گردانیادیم، آن گااه ]آن»ترجمه:  -3

[ گوشاات  اااره را اسااتووانهایى ساااختیم. ساااس باار آن اسااتووانها  اى در آوردیاام. آن گاااه ]آن  اااره

[ آفرینشاااى دیگااار آفریااادیم. بااازر  اسااات خداوناااد، بهتااارین  آن گااااه او را ]باااهگوشااات  وشااااندیم. 

 .«آفرینندگان
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ههالِقِْینا »گفااتم:  ههن  اْلخا خاادای کااه نیکااوترین  ااس باازر  اساات » «فاتاباههارا ا هللا   أاْحسا

 .«آفرینندگان است

  ﴿: 67اسباب نزول آیة 

  ﴾. « در حالى كه به آن

 «گفتید كردید، ]آن را[ تره مى [ مى ورزیدید و افسانه سرایى ]شبانه كبر مى

ابن ابوحاتم از ساعید بان جبیار روایات کارده اسات: قاریش در اطاراف کعباه  -741

باه کردناد و باه دور کع دادند، به یکادیگر فورفروشای می نشینی تشکیل می جلسات شب

  ﴿کردنااااااد.  ااااااس آیااااااة  طااااااواف نمی

  ﴾ .نازل شد 

  ﴿: 76اسباب نزول آیة 

  
   

 ﴾(1)
. 

آماد  فیان نزد  یاامبر روایت کرده اند: ابوس بنسائی و حاکم از ابن عباس  -746

دهم، ما  شم و کارا شاتر  و گفت: ای محمد! تو را به خدا و خویشی و قرابت قسم می

 ﴿را بااااااااااا خااااااااااون یااااااااااک جااااااااااا کوبیااااااااااده خااااااااااوردیم. آیااااااااااة 

   
   

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

روایت کرده است: ابن اثال حنفی باه اساارت ساااة اساالم  «ئلدال»بیهقی در  -747

درآمد، او را به حضور  یامبر آوردند و آن حضرت آزادش ساخت. ابن اثال اسالم را 

 ذیرفت و به مکه ساس از آنجا خارج شد و مسیر رفت و آمد باین مکاه و میاره را کاه 

قاریش از گرسانگی دسات باه آمد مسدود ساخت. تا ایان کاه  از توابع یمامه به شمار می

خوردن کارا کوبیاده و خاون زد. آنگااه ابوسافیان باه خادمت سارور کائناات شاتافت و 

گویی که من دلسوز و مایة رحمت برای جهانیان هساتم،  یاامبر گفات:  گفت: آیا تو نمی

ها را از گرسنگی کشتی.  س  بله، ابوسفیان گفت: تو  دران را با شمشیر و فرزندان آن

 زل شد.این آیه نا

*** 

                                           
و آنااان را بااه عااذاب گرفتااار ساااختیم، آن گاااه بااراى  روردگارشااان فروتنااى و زارى »ترجمااه:  -1

 .«ن ردند

/  55، طبراناای 609، واحاادی 01670، طبااری 770 «تفساایر»و  55710 «الکبااری»نسااائی در  -2

از چناد طریاق از یزیاد نحاوی از  92/  0 «دالئال»و بیهقای در  794/  0، حاکم 50278ح  772

بعدی شااهد  عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند. این حدیث با طرقش حسن و به اصلش حدیث

 به توریج محقق. 5856 «تفسیر شوکانی»است. بدون نزول آیه. 



   

 111 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

 



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  111
 

 

 سورة نور

 آیه است 64این سوره مدنی و 

    ﴿: 7اسباب نزول آیة 

   
    

     

   ﴾(1)
. 

 روایاات کاارده اساات: مااردی از یاااران  یااامبر نسااائی از عباادهللا باان عماارو  -748

خواست با یک زن خود فروش مشهور به ام مهزول ازدواج کند. آنگااه خادای بازر  

﴿    

     

   ﴾  را

نازل کرد
(2)

. 

حاکم از عمرو بن شعیب از  ادرش از  ادرکالنش  ابوداود، ترمذی، نسائی و -749

روایت کرده اند: شوصی به نام مرثد 
(3)

بارد. در  بردگان را از انبار به سوی مکه می 

مکااه زناای بااه نااام عناااق بااا او رفیااق بااود. از رسااول خاادا اجااازه خواساات کااه بااا عناااق 

  ﴿ازدواج کنااااد  یااااامبر هاااایچ نگفاااات. تااااا ایاااان کااااه آیااااة 

    

﴾... تالوت کرد و گفات:  نازل شد. رسول خدا آیه را برایش

هرگز با عناق ازدواج نکن،
(4)

]... عمرو بن شعیب از  درش از  ادربزرگش ]عبادهللا  

                                           
كند و زن زناكاار، او را جاز مارد  اج نمىمرد زناكار مگر با زن زناكار یا مشره ازدو»ترجمه:  -1

 .«گیرد. این ]امر[ بر مؤمنان حرام شمرده شده است زناكار یا مشره به زنى نمى

 517/  7، بیهقی 670، واحدی 597/  0، حاکم 501و  519/  0، احمد 779 «تفسیر»نسائی در  -2

داناد و  ن را صاحیح میاز عبدهللا بن عمرو بن عاص روایت کرده اند، حااکم ایا 01740و طبری 

هاای احماد ثقاه  راوی»گویاد:  می 47/  7 «مجماع الزوائاد»ی هم با او موافق اسات. هیثمای در ذهب

بان عمارو روایات کارده و از از سلیمان تیمی از قاسم بن محمد از عبدهللا  796/  0حاکم  «هستند

ا باه شارط یان رافتاده،  س بااهر آن صاحیح شاده و بناابراین حکام و ذهبای ا «حضرمی»آن سند 

 توریج محقق. 5877 «تفسیر شوکانی»شمارند.  شیوین صحیح می

 تصحیف شده است. «مزید»به  -3

از  517/  7و بیهقاای  566/  0حاااکم  7008، نسااائی بااه شاامارة 7577، ترمااذی 0215ابااوداود  -4

عبدهللا بن عمروبن عاص روایت کرده اند. اسنادش حسان اسات باه خااطر اخاتالف مشاهور او باا 

شمارد و ذهبای هام باا  های بعد او ثقه اند. ترمذی این را حسن و حاکم صحیح می  درانش و راوی

از عمرو بان شاعیب باه قسام مرسال روایات کارده، در ایان اساناد  01747او موافق است. طبری 

بااه  -وهللا اعلام-تنهاایی حسان اسات کسای اسات کاه ناامش معلاوم نیسات، حادیث موصااول قبلای باه 

 به توریج محقق نگاه کنید. 5874 «تفسیر شوکانی»
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بن ابومرثد بردگان را از مکه  [ نقل کرده است: مردی به نام مرثدبن عمرو بن عاص

ها  کارد کاه در گذشاته زنی خودفروش به نام عناق زندگی میبرد. در مکه  به مدینه می

با او رفیق بود. مرثد باا یکای از بردگاان مکاه قارار گذاشاته باود کاه او را ببارد. مرثاد 

گوید: در یک شب مهتابی به سایة دیاواری از دیوارهاای مکاه رسایدم. ناگااه عنااق  می

مرا شاناخت و گفات: مرثادی؟ آمد و سایة مرا به کنار دیوار دید چون به نزدیکم رسید 

ا ما ساری کن، گفتم: ای گفتم: مرثدم. گفت: به دیار دوست خوش آمدی، بیا امشب را ب

ها این مارد را بگیریاد  زنا را تحریم کرده است. فریاد کرد ای ساکنان خیمه عناق، خدا

بارد. هشات نفار مارا دنباال کردناد، مان باه ساوی خندماه رفاتم و  که بردگان شما را می

ها آمدند و باالی سر من ایستادند... باه لطاف خادا مارا ندیدناد و  ای شدم. آن ل مغارهداخ

برگشتند. من هم به نزد دوست خود که مرد سنگینی باود برگشاتم و باارش کاردم و باه 

اذخر که رسیدم بندهای گران را از او باازکردم... بااآلخره باه مدیناه رسایدم و باه نازد 

 کنم. رساول خادا  ول خادا! مان باا عنااق ازدواج مایرسول خدا رفاتم و گفاتم: ای رسا

  ﴿ساااااکوت کااااارد و باااااه مااااان هااااایچ نگفااااات. تاااااا آیاااااة 

  ﴾...  نااازل شااد.  یااامبر خاادا آیااه را

قراءت کرد و به من دستور داد که هرگز با عناق ازدواج نکنم[
(1)

. 

زناا را  می کاه خادا سعید بن منصور از مجاهد روایات کارده اسات: هنگاا -712

تحریم کرد، بعضی از زنان زناکار از وجاهات و جماال برخاوردار بودناد. تعادادی از 

 مردان گفتند: زنان زناکار باید شوهر بگیرند.  س این آیه نازل گردید.

  ﴿: 6 – 9اسباب نزول آیة 

    
   
   
     

 ﴾. 
روایت کرده است: هالل بن امیه  ببواری از قول عکرمه از ابن عباس  -715

نزد سرور کائنات آمد و زن خود را ]با شریک بن سحماء[ متهم به زنا کرد.  یغمبر 

شود. گفت: ای رسول خدا! چگونه  یا بر تو حد قذف جاری می گفت: یا شاهد بیاور

وقتی یکی از ما زن خود را با شوصی ببیند در جستجوی شاهد برود؟ بازهم رسول 

شود. هالل گفت: قسم به ذاتی که  خدا گفت: یا شاهد بیاور یا حد قذف بر تو جاری می

ر براءت من وحی تو را به حق فرستاده من صادقم و یقین دارم که خدا به خاط

 ﴿فرستد. آنگاه جبرئیل امین با وحی آسمانی  می

    
    

                                           
 .7525سنن ترمذی کتاب تفسیر قرآن  -1
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   ﴾ آمد
(1)

. 

ز عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس[ روایت کرده است: احمد ]ا -710

  ﴿هنگامی که 

    
  

   
    

﴾  :رئیس انصار گفت: ای رسول  ( نازل شد. سعد بن عباده4)نور

ای جماعت انصار! آیا گفتار  خدا! آیا اینچنین نازل گردیده است؟ رسول خدا گفت:

شنوید، گفتند: ای رسول خدا! او را سرزنش نکن، زیرا او مردی  بزرگتان را نمی

غیور است، سوگند به خدا ]به جز از دوشیزگان عذراء[ با هیچ زنی ازدواج نکرده 

غیرت او کسی هم جرأت ازدواج ]با مطلقة او را[ نداشته است. سعد  است و از شدت

دانم که این حق است و از جانب  گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند، من یقین می

 روردگار اما در شگفتم از این که زنی کثیف و نادان را در حالی ببینم که مردی ران 

باشم که او را از جایش دور کنم و  او را بر ران خود گذاشته است و من اجازه نداشته

یا تکانش بدهم تا آن که بروم چهار شاهد بیاورم صورت را مشاهده کنند، قسم به خدا 

 بتا من بوواهم بروم و شاهد بیاورم او کار خود را تمام کرده است. ابن عباس 

گوید: اندا زمانی نگذشت که هالل  سر امیه آمد، وی از جملة سه نفری بود که  می

شان  ذیرفته شد. وی سر شب از مزرعة خود به خانه آمد مردی را نزد همسرش  توبه

                                           
، بیهقای 0267، ابان ماجاه 7579، ترماذی 0014، ابوداود 4747و  0675صحیح است، بواری  -1

  به توریج محقق. 5877 «تفسیر شوکانی»روایت کرده اند.  0772و بغوی  797/  7

دهناد و جاز خاود گواهاان ]دیگار[ نداشاته  زناا ماىو كسانى كاه باه زنانشاان نسابت »: ترجمه آیا 

[ كه چهار بار به نام خداوند سوگند یاد كنناد  [ شهادت هر یك از آنان ]این است باشند، ]بدانید ح م

[ كااه لعناات خاادا باار او باااد اگاار از  و  نجمااین ]گااواهى چنااین اساات كااه او از راسااتگویان اساات.

دارد آن كه چهار بار ]با سوگند[ به خدا گواهى  مى[ عذاب را بر  و از آن ]زن .دروغگویان باشد

و  نجمین ]گاواهى آن زن بایاد چناین باشاد[ كاه خشام . دهد كه او )شوهرش( از دروغگویان است

 .«[ از راستگویان باشد خداوند بر او باد اگر ]شوهرش
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دید سونان او را به گوش خود شنید تا صبح، واقعه را آشکار نکرد صبح زود 

شتافت و گفت: من شبانگاه به خانه آمدم و در نزد همسرم مردی  حضور  یامبر خدا 

دا سونان او را ناذیرفت و بر او سوت رسول خ را به چشم دیدم و سونانش را شنیدم.

گرفت. انصار جمع شدند و گفتند: به آنچه سعد بن عباده گفته بود گرفتار شدیم حاال 

کند. هالل گفت:  زند و شهادت او را در بین مردم باطل می رسول خدا او را حد می

م به خدا سوگند به حق دادگر امیدوارم که خدا مرا از این حادثه سالمت بیرون آرد. قس

 یامبر خواست دستور اجرای حد را بر هالل صادر کند که هماندم حالت نزول وحی 

 دیدار گردید و اصحاب خاموش شدند تا  یامبر از وحی فارغ شد. و آیة 

﴿  

﴾... نزول یافت
(1)

. 

و ابویعلی مانند او از انس روایت کرده است -717
(2)

. 

روایات کارده اناد: عاویمر نازد  واری، مسلم و دیگاران از ساهل بان ساعد ب -714

عاصم بن عدی آمد و گفت: از طرف من از  یامبر در بارة مردی سؤال کن کاه زناش 

ای در یک جا ببینید و آن مرد را به قتل برساند، آیا با ایان عمال خاود  را با مرد غریبه

شود؟  اس عاصام از رساول خادا  ار میشود و یا طور دیگری با او رفت او هم کشته می

کننده  کردن این مسائل را زشت و نا سند دانست و بر ساؤال  رسید. آن بزرگوار عنوان

عیب گرفت. ساس عویمر با عاصم مالقات کرد و  رسید: چاه کاار کاردی؟ گفات: چاه 

کردم تو به من کار خیر و نیکویی را سفارش نکرده بودی، از  یاامبر ساؤال کاردم  می

زرگوار بر من عیب گرفت. عویمر گفت: به خدا سوگند خودم خادمت رساول خادا آن ب

 کنم. سااس از  یاامبر ساؤال کارد. آن بزرگاوار  می شتابم و در ایان ماورد ساؤال مای

گفت: همین دم در بارة تو و همسرت وحی الهی نازل گشت
(3)

. 

د، بعضای حافظ ابن حجر گفته است: ائمة بزرگوار در این باره اخاتالف نظار دارنا

ها عقیده دارند که این آیه در شان عویمر نازل گردیده است و تعدادی معتقدند که  از آن

ای دیگار ایان دو واقعاه را جماع کارده، و گفتاه اناد:  در بارة هالل نازل شده است. عاده

اولااین کساای کااه ایاان حادثااه باارای او اتفاااق افتاااد هااالل بااوده و در آن هنگااام عااویمر 

هاا یکجاا ناازل گشاته  سول خدا آمده بوده و آیه در شان هردوی آنبرحسب اتفاق نزد ر

                                           
اناد. از عباد بن منصور از عکرمه از ابن عبااس روایات کارده  01808و طبری  078/  5احمد  -1

ری و دیگران هام اسناد این ضعیف است به خاطر عباد بن منصور اما اصل آن محفوب است بوا

 به توریج محقق. 5204 «زاد المسیر»و  5111 «رآناحکام ق»روایت کرده اند. 

از انااس بااا اخااتالف بعااض کلمااات روایاات کاارده انااد.  0804و ابااویعلی  577و  570/  6نسااائی  -2

 یش ثقه اند.ها اسنادش صحیح و راوی

، 776/  1، احمااد 44/  0، شااافعی 166/  0، مالااک 5490، مساالم 1728صااحیح اساات، بواااری  -3

از ساهل بان ساعد روایات کارده اناد.  4081و  4084، ابان حباان 547/  6، نسائی 0041ابوداود 

 به توریج محقق. 5879 «تفسیر شوکانی»
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است. نووی و باه  یاروزی از او خطیاب ایان نظار را بیشاتر قباول دارناد، ناووی گفتاه 

 ها در یک زمان  یش آمده باشد. است: شاید این حادثه برای هردوی آن

ده باشاد و گوید: احتمال دارد که آیاه باه خااطر هاالل ناازل گردیا حافظ ابن حجر می

حکام را بار او بیاان داشاته اسات. و  خبر از واقعة هالل آماده و نبای کاریم  عویمر بی

فارود آماد( و در قصاة عاویمر آماده  برای هماین باه قصاة هاالل آمدهاسات )جبرئیال 

است )خدا در بارة تو وحی فرساتاده اسات( تأویال و معنای دقیاق ایان ساون ایان اسات: 

د وحای فرساتاده ی که بر او نیاز ایان حادثاه روی داده باوخدای دانا و توانا در بارة کس

این نظر را  ذیرفته، قرطبی عقیده دارد کاه ایان آیاه دو  «الشامل»است. ابن صباغ در 

 مرتبه نازل شده است.

باه  بزار از طریق زید بن مطیع از حذیفه روایت کارده اسات:  یاامبر خادا  -711

کناای؟ گفاات: نااابودش  یکجااا دیاادی چااه میگفاات: اگاار مااردی را بااا ام رومااان  ابااوبکر 

کناای؟ گفاات: ماان همااواره   رسااید تااو چااه کااار می کنم.  یااامبر از عماار باان خطاااب  ماای

ام خدا کسی را که از خاود نااتوانی نشاان دهاد لعنات کناد، زیارا او خبیاث و نجاس  گفته

 س آیه نازل شداست. 
(1)

. 

چندین سبب، نزول یافتاه ه به حافظ ابن حجر گفته است: هیچ مانعی ندارد که این آی

باشد
(2)

. 

  ﴿: 05 – 55اسباب نزول آیة 

    
        

     
    
    

    

 ﴾(3)
. 

روایت کرده اند: هرگاه رسول خدا  لبواری، مسلم و دیگران از عایشه  -716

افتاد او  انداخت و هرکه قرعه به نامش می کرد میان زنان خود قرعه می ارادة سفر می

ه برد، در یکی از غزوات بعد از نزول آیة حجاب بین ما قرعه زد، قرع را با خود می

به نام من افتاد. من روانة جنگ و  یکار در راة خدا و همسفر  یامبر شدم در آن سفر 

                                           
هاای ایان ثقاه  گویاد: راوی می 74/  7 «مجمع الزوائاد»روایت کرده است. هیثمی در  0077 بزار -1

 به توریج محق. 4817 «تفسیر ابن کثیر»هستند. 

 .412و  449/  8 «فتح الباری» -2

به راستى كسانى كه تهمت در میان آوردند گروهى از شما هستند. این ]تهمات زدن را[ »ترجمه:  -3

كساى از آناان ساهمى از گنااه براى خود شّر میاندارید. بل اه آن برایتاان خیار اسات. بار عهاده هار 

[ را انجااام داده اساات،  [ عمااده آن ]تهماات اساات كااه مرت ااب شااده اساات و كسااى از آنااان كااه ]بوااش

 .«عذابى بزر  دارد
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گذاشتند. به راة خود ادامه دادیم تا که  داشتند و با آن نیز  ایین می مرا با هودجم برمی

دشمنان دین فارغ شد و بازگشت. نزدیک مدینه رسیدیم،  یامبر در   یامبر از جنگ با

که همان جا شب را بمانیم ]وقتی که اعالن حرکت شد[ من دل شب اعالن کرد 

برخاستم و کمی قدم زدم تا این که از سااه دور شدم و بعد از رفع ضرورت به طرف 

های  بندم که از مهره منزل برگشتم، سینة خویش را لمس کردم ناگاه متوجه شدم گردن

من به جستجوی  بندم را جستجو کردم. یمانی بود بازشده است، برگشتم و گردن

کردند به طرف محمل  بند مشغول بودم که گروة مؤبف که هودج مرا حمل می گردن

ام بر شتر سواریم نهادند و  من آمده و هودج را به گمان این که من در آن قرار گرفته

وزن بودند  ها کم گوید: در آن روزگار زن می –شتر را به راه انداختند و روان شدند 

ها کم و اندا بود ]در حالی که من در سنین  ند، زیرا غذای آنچاق و فربه نبود

نوجوانی قرار داشتم[ بنابراین، مؤبفین محمل هنگام بارکردن متوجه سنگینی هودج 

بندم را یافتم سااه رفته بود، به منازل سااه رسیدم در آنجا نه  من وقتی گردن –نشدند 

مطمئن بودم همراهانم به محض فریادی و نه فریادرسی به محل نوست خود آمدم و 

آیند، اندکی که نشستم خواب بر من غلبه  شوند به دنبالم می این که متوجه غنیمت می

کرد به خواب رفتم. صفوان بن معطل به دنبال سااة اسالم برای استراحت فرود آمده 

بوده و شبگیر حرکت کرده و سحرگاه به محل من رسیده بود و از دور شوصی را 

که در حال استراحت است، وقتی که مرا دیده شناخته بود، چون قبل از نزول  دیده بود

اِجع ْون»آیة حجاب مرا دیده بود و  إِن ا إِلاْیِه را ِ وا ا هستیم و به سوی ما از خد» «إِن ا هلِل 

را گفت. من از شنیدن صدای او بیدار شدم و روی خود را با چادرم  «گردیم او بازمی

به خدا! یک کلمه سون با او نگفتم از او نیز سونی نشنیدم، به جز   نهان کردم، قسم

این که وقتی شترش را خوابند إنا هلل وإنا الیه راجعون را به زبان آورد و شترش را 

آماده کرد، من سوار شدم  س جلو شتر را گرفت و روان شد و بعد از فرودآمدن سااه 

ایی که در بارة من چیزها گفتند هالا ه ها رسیدیم و آن در گرمای سوزان بهر به آن

شدند، کسی که بوش مهم این تهمت بزر  را به عهده داشت عبدهللا بن ابی بن سلول 

ای از مردم نیز تهمتی را که به من  بود، به مدینه که رسیدیم یک ماه بیمار شدم و عده

ه دوران زده شده بود شایع کردند و من از این ماجرا هیچ اطالعی نداشتم تا این ک

رفتم  ای او لغزید و به  بیماری من به سر رسید، با ام مسطح به سوی مستراح می

رفی زدی، تو به کسی که در جنگ فت: تباه شوی ای مسطح، گفتم: بدحزمین افتاد و گ

ای؟  گویی، گفت: ای دختر ابوبکر! آیا سونان او را نشنیده بدر شرکت داشت ناسزا می

سازی اهل افک آگاه کرد. اضطراب و رنج دیگری  ز شایعهگفتم: چه گفته است؟ مرا ا

بر بیمارییم افزوده شد. خواستم راست و دروغ آنچه را که مادر مسطح گفت از زبان 

نزدم آمد و ]گفت: این تان   در و مادرم بشنوم، برای همین وقتی که رسول خدا 

م، ]گفت: آری[ به روه خانة  در و مادرم بدهی که ب چگونه است[ گفتم: آیا اجازه می

گویند، گفت: دخترکم،  خانة  در و مادرم رفتم و به مادرم گفتم: ای مادر مردم چه می

بر خود سوت نگیر و به این چیزها اهمیت نده، به خدا سوگند خیلی کم زن زیبا و 
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شود که مورد عالقه و محبوب شوهری باشد که چند زن دیگر هم   اکیزه یافت می

جا و دروغ نگویند. گفتم: سبحان هللا: خدا  اکیزه و منزه  و سونان بیدارد و در بارة ا

زنند و این تهمت به گوش رسول خدا  های می است. آیا مردم در بارة من چنین حرف

رسیده است؟ گفت: بله، آن شب تا صبح گریه کردم سیالب سرشک از چشمانم  ایان 

ام شدت گرفت. چون با محاسبة  نیافت و خواب بر دیدگانم راه نداشت، سحرگاه گریه

نزول وحی در این باره طول کشید،  یامبر علی بن ابی طالب و اسامه بن   یامبر 

اش که من باشم جویا شد،  زید را خواست و نظر آنان را در بارة جدایی از خانواده

اسامه به مستوای آگاهی خود از براءت خاندان نبوت از عیب و تهمت، نظر داد و 

دانیم. اما  رسول خدا! خانوادة توست و ما در بارة او جز خیر و خوبی نمیگفت: ای 

علی کرم هللا وجهه گفت: خدا به تو توانایی بوشیده غیر از او زن فراوان است، اگر 

گوید. رسول خدا بَِریَره را خواست و گفت: ای  از کنیزا سؤال کنی راست می

به شک و گمان اندازد، گفت: قسم به  ای که تو را بریره! آیا از عایشه حرکتی دیده

ام، جز این  ذاتی که تو را به حق فرستاده است من هرگز عیب و کوتاهی در او ندیده

رفت و  سن و سال است، هنگام مراقبت از خمیر خانواده به خواب می که او دختر کم

خورد. ساس رسول خدا به منبر رفت و اشاره به  آمد و خمیر را می گوسفند می

های ناروای عبدهللا بن ابی کرد و گفت: ای جماعت مسلمانان! کدامیک از شما کار

ام به من  کند در برابر کسی که آزار و اذیت او در رابطه با خانواده مرا کمک می

او را به جزای اعمال بدش برسانم مالمت و سرزنشم  رسیده است. و یا اگر من خودم

گوید: آن  می لام. عایشه  یی و خیر چیزی ندیدهام جز نیکو نکند، به خدا من از خانواده

روز تا شب و شب تا سحر به سوز و داغ گریستم سیالب سرشکم  ایان نیافت و 

خواب به دیدگانم راه نداشت  در و مادرم گمان کردند که شدت گریه جگرم را خواهد 

صار کردم، زنی از ان شکافت، هنگامی که  در و مادرم نشسته بودند و من گریه می

ریوت که رسول خدا داخل شد و سالم داد  اجازه خواست و آمد او نیز با من اشک می

و نشست یک ماه چشم انتظار بود در بارة من وحی نیامد،  یامبر شهادتین را به زبان 

راند و گفت: ای عایشه در بارة تو چیزهایی به من رسیده است، اگر  اا و مبرا 

ای  باهر خواهد کرد، و اگر مرتکب گناه و خطا شده باشی خدا  اکی و بیگناهی تو را

از خدا طلب بوشش کن و توبه نما، زیرا هرگاه بنده به گناه اعتراف کند و ساس توبه 

 ذیرد، چون سونان او تمام شد به  درم گفتم: تو از جانب من  نماید خدا توبة او را می

گویم،  س به مادرم گفت: به دانم که چه ب جواب  یامبر خدا را بگو، گفت: به خدا نمی

دانم که چه بگویم،  س خودم گفتم: من  جواب بده، گفت: به خدا نمی رسول خدا 

ام[ قسم به دانای اسرار من  سن و سال هستم ]از قرآن شریف بسیار نووانده دختر کم

مطمئن هستم آنچه را که شنیده اید در نهادتان جا گرفته است و آن را باور کرده اید، 

آالیش، و  کنید، خدا داناست که عفیف، بی ام باور نمی بگویم  اا و منزه اگر

درستکارم. در روایت دیگر آمده است: اگر به کاری اعتراف کنم که خدا داناست من 

کنم، مگر این که  کنید من برای خودم و شما َمثَلی  یدا نمی از آن منزه و بیزام باور می
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    ﴿بگویم:  مانند  در یوسف 

    

﴾ « دارید  جمیل خواهم داشت و خدا در آنچه بیان میمن شکیبایی و صبر

(  س حالم تغییر کرد و به بستر خویش به  لهو 58)یوسف:  «یار و یاور من است

و یک نفر از  افتادم، سوگند به دانای راز هنوز رسول خدا از جای خود دور نشده

اعضای فامیل بیرون نرفته بود که آثار نزول وحی بر رسول خدا باهر شد و سوتی 

و شدت همیشگی حالت نزول وحی بر او هویدا گشت، هنگامی که از آن حالت بیرون 

آمد، اولین سونی که بر زبان راند. گفت: ای عایشه! بشارت باد بر تو که خدا  اکی و 

ادرم گفت: برای سااسگزاری از او برخیز، گفتم: به جز خدا عفاف تو را بیان کرد. م

کنم. آنگاه خدای بزر   که براءتم را نازل کرد دیگری را سااس و ستایش نمی

﴿    

 ﴾  را تا آیة دهم نازل کرد. مصارف و هزینة

جا گفت.  سونان گزاف و بی لایشه شد، بعد از این که در بارة ع داشت تأمین می

ابوبکر صدیق سوگند یاد کرد که بعد از این به مسطح انفاق نکند. آنگاه خدای بزر  

    ﴿آیة 

    
  

 
   

   
    

   ﴾ « و دارندگان و توانمندانتان

نباید سوگند خورند بر آن ه به خویشاوندان و بینوایان و مهاجران در راه خدا چیزى 

دارید كه خداوند شما را  ندهند، و باید كه ببوشند و در گذرند. آیا دوست نمى

کرد( را نازل 00)نور:  «رزد؟بیام
(1)

گفت: به خدا بسیار دوست دارم که  . ابوبکر 

مورد مغفرت و آمرزش  روردگار قرار بگیرم.  س خرجی دادن به مسطح را مثل 

 همیشه از سر گرفت.

 در این باره طبرانی از ابن عباس و ابن عمر روایت کرده است. -717

 ست.و بزار از ابوهریره روایت کرده ا -718

 و ابن مردویه از ابویسر روایت کرده است. -719

                                           
، 0772، مسالم 6679باه کلماات هماین روایات و  4712و  4575و  0665صحیح است، بواری  -1

/  6، احمااد 9748الرزاق ، عبااد41 «النساااء ةعشاار»، نسااائی در 7582، ترمااذی 4771اود ابااود

و بیهقی  574/  7و بیهقی  574/  07، طبرانی 4050، ابن حبان 4977و  4207، ابویعلی 597

احکاام »باه صاورت طاوالنی بیاان کارده اناد.  از چند طریق همه از عایشه در قصة افک 720 7

 توریج محقق. 5161 «القرآن
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  ﴿: 06 – 07اسباب نزول آیة 

  
  

   
   

 ﴾. 
بَیار  رسایدم کاه  ا: طبرانی از خصایف روایات کارده اسات: از -762 ساعید بان ج 

گناة زنا بیشتر است و یا قذف، اتهام زنان عفیف و  اکادامن باه زناا؟ گفات: زناا. گفاتم: 

   ﴿گویااااااااااااااااااد:  خاااااااااااااااااادا می

﴾ «خبار از هماه  کسانی که زناان  اکادامن و بی

شاود و ماورد  ساتاده میکنناد در دنیاا و آخارت بار آناان لعنات فر جا را باه زناا ماتهم می

گفات: ایان ساون خادا  «ها عاذاب ساوتی در  ایش اسات شوند و برای آن نفرت واقع می

نازل گشته است. در اسناد این روایت یحیای حماانی ضاعیف  لخاص در مورد عایشه 

است
(1)

. 

ا: و همچنین از ضحاا بن مازاحم روایات کارده اسات: خادای بازر  آیاة  -765

﴿   

﴾...  به طور خاص در بارة زنان  یاامبر ناازل

کرده است
(2)

. 

بَیاار از اباان عباااس  -760 روایاات کاارده  با: اباان ابوحاااتم از طریااق سااعید باان ج 

نازل شده است لاست: این آیه خاص در شان عایشه 
(3)

. 

روایت کرده است: هدف تیر اتهامات ناشایست  لابن جریر از عایشه ا:  -767

خبر بودم و بعد از مدتی از جریان آگاه شدم.  قرار گرفتم در حالی که از همه چیز بی

روزی رسول خدا نزد من بود که ناگاه وحی نازل شد. رسول خدا راست نشست و 

دهم شاد باش، گفتم: فقط خدا را  عرق خود را  اا کرد و گفت: ای عایشه، نویدت می

  ﴿سااسگزارم و بس. آنگاه رسول خدا 

  
  

   
   

                                           
رده اناد. اساناد ایان باه خااطر یحیاای از خصیف روایات کا 515/  07و طبرانی  01885طبرانی  -1

 حمانی ضعیف است.

 این مرسل است. 510/  07و طبرانی  01887طبری  -2

از وجاه دیگار از ابان عبااس روایات کارده کاه  01881محقق به اسناد این آگااه نشاده. اماا طباری  -3

 باه هماین معنای روایات کارده کاه در ایان 01887های آن مجهاول اسات. و طباری  یکی از راوی

 عطیة عوفی واهی است.
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  ﴾ را قراءت کرد
(1)

. 

ا: طبرانی به سندی که راویان آن ثقه اناد از عبادالرحمن بان زیاد بان اسالم  -764

هادف تیار اتهاماات و افتارای منافقاان قارار  لروایت کارده اسات: هنگاامی کاه عایشاه 

گرفاااااااااااااات، خاااااااااااااادا او را از آن بهتااااااااااااااان عظاااااااااااااایم بااااااااااااااراءت داد و آیااااااااااااااة 

﴿ ﴾  را در بااااااارة

و نازل کردا
(2)

. 

 بها ضعف اسات از ابان عبااس  ا: طبرانی به دو سندی که در هردوی آن -761

ای در شاان زوج  ااکیزة  یاامبر ساونان افتاراء آمیاز گفتناد. در  روایت کرده است: عده

 ﴿بااااااااااااااااااااااااااااااارة آنااااااااااااااااااااااااااااااان آیااااااااااااااااااااااااااااااة 

...﴾ نازل شد
(3)

. 

رده است: چون مردم در بارة عایشه ا: طبرانی از حکم بن عتیبه روایت ک -766

شوصی را باه نازد او فرساتاد و گفات: ای عایشاه!  به گفتگو  رداختند رسول خدا  ل

کنم تاا ایان کاه بیگنااهی مان از آسامان  گویند؟ گفت: هیچ عاذرخواهی نمای مردم چه می

                                           
از عماار باان ابوساالمه از  اادرش روایاات کاارده اساات. اسااناد ایاان بااه خاااطر عماار  01880طبااری  -1

ضعیف است و متن به همین عبارت صحیح نیست و آنچه را بواری، مسالم و دیگاران از عایشاه 

  روایت کرده اند حجت است.

دهناد، در  رى و[ مؤمن نسبت زناا ماىكسانى كه به زنان  اكدامن بى خبر ]از بدكا»: ترجمه آیا 

روزى كاه زبانهایشاان و دستهایشاان . [ دارند دنیا و آخرت نفرین شدند. و عذابى بزر  ]در  یش

آن روز خداوناد سازاى راستینشاان . دهناد [ آنان گواهى مى كردند بر ]زیان و  اهایشان به آنچه مى

زناان . خداوناد اسات كاه حاّق آشا ار اساتدهد و خواهند دانسات كاه  را به تمام و كمال به آنان مى

اند و زناان  ااكیزه سازاوار ماردان  نا اه سزاوار مردان نا اكند و مردان نا اه سزاوار زنان نا اه

 .«اند گویند، برى [ مى آنچه ]مردماند. اینان از   اكند و مردان  اه سزاوار زنان  اكیزه
 این مرسل و ابن زید ضعیف است.روایت کرده اند،  01921و طبری  516/  07طبرانی  -2

گویاد: در هاردو ساند راویای  می 55000 «مجمع الزوائاد»ثمی در . هی519و  517/  07طبرانی  -3

 ضعیف است.
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نازل شود.  س خدای بزر   اانزده آیاه از ساورة ناور را در رابطاه باا او ناازل کارد. 

 ﴿ل خااااااااادا آیاااااااااات را تاااااااااا باااااااااه آیاااااااااة رساااااااااو

﴾...  قراءت کرد. ایان روایات مرسال و دارای اساناد

صحیح است
(1)

. 

  ﴿: 07اسباب نزول آیة 

    
   

  
     

   ﴾(2)
. 

فریابی و ابن جریر از عدی بن ثابت روایت کرده اند: زنی از انصار آمد و  -767

گفات: ای رسااول خاادا! در خاناه حااالتی دارم کااه دوساات نادارم ماارا در آن حالاات کساای 

آید. من چه کار کانم؟  اس آیاة  دم میببیند و همیشه یکی از افراد خانواده در آن حال نز

﴿    

   

  ﴾  نازل

گردید
(3)

. 

   ﴿: 09اسباب نزول آیة 

    
     

     

 ﴾(4)
. 

اباان ابوحاااتم از مقاتاال باان حیااان روایاات کاارده اساات: چااون آیااة اسااتئذان،  -768

گفاات: ای  ها نااازل گردیااد. ابااوبکر صاادیق  خواسااتن باارای واردشاادن بااه خانااه اجازه

هاا  دارناد در ایان راه رسول خدا! تجاار قاریش کاه باین مکاه، مدیناه و شاام رفات و آماد

ای کاه  های شوصی برای خود ساخته اناد،  اس چگوناه هنگاام واردشادن در خاناه خانه

  ﴿خااالی از سااکنه اساات اجااازه بگیرنااد؟ آنگاااه آیااة 

                                           
 این مرسل است. 562/  07طبرانی  -1

هاى خود مشوید مگار آن اه اجاازه گیریاد و بار  هایى غیر از خانه اى مؤمنان، وارد خانه»ترجمه:  -2

 .«[ سالم گویید. این برایتان بهتر است، باشد كه  ند  ذیرید اهل آن ]خانه

هااردو از اشااعث باان سااوار از عاادی باان ثاباات  01905از طریااق فریااابی و طبااری  678واحاادی  -3

روایت کرده اند. اسنادش به خاطر اشعث بن سوار ضعیف است. این مرسل است که عدی تابعی 

 توریج محقق. 5277 «لمسیرزاد ا»کلمات من چه کنم در طبری نیست.  است.

هایى غیر مس ونى در آیید كه در آنجا كاالیى دارید و  و بر شما گناهى نیست كه به خانه»ترجمه:  -4

 .«دارید كنید و آنچه را  نهان مى داند آنچه را آش ار مى خداوند مى
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   ﴾... 

 نازل شد.

  ﴿: 75اسباب نزول آیة 

   
   

     
   

     
   

   
    

   
   

    
   

    
   

    
   

    
    
   

     
    

   

 ﴾(1)
. 

اسااماء دختاار  ابان ابوحاااتم از مقاتال از جااابر باان عبادهللا روایاات کاارده اسات: -769

کارد، زناان دیگار در آن بااغ نیماه برهناه داخال  مرثد در بااغ خرماای خاود زنادگی می

شان نمایان باود. اساماء  ها و گیسوان هاشان آشکار و سینه شدند به طوری که خلوال می

 ﴿چقدر زشت و ناخوشایند اسات.  اس خادای بازر  آیاة  گفت: این وضع

                                           
و  اكادامنى  [ فارو  وشاند و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را ]از نگریساتن باه ناامحرم»ترجمه:  -1

هایشاان را  ورزند و زینت خود را آش ار ن نند مگر آنچه از آن كه آش ار است و باید كه روسرى

بر گریبانهایشان فروگذارناد و زینات خاود را آشا ار نساازند مگار بار شوهرشاان یاا  درانشاان یاا 

ن یا  ساران  دران شوهرشان یا  سرانشان یا  سران شوهرشان یا برادرانشان یا  سران برادرانشا

[ كاه  یارو  [ شان یا ملك یمینهایشان یاا ماردان باى رغبات ]باه زناان خواهرانشان یا زنان ]هم آیین

[ را باا  اهایشاان ب وبناد تاا  اند. و نباید ]زماین شمایند یا كودكانى كه بر شرمگاه زنان اطاّلع نیافته

[ خداوناد  همگاى، باه ]درگااه داشاتند، آشا ار شاود. و اى مؤمناان، آنچه از زینتشان را كه نهان مى

 .«توبه كنید. باشد كه رستگار شوید
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﴾... .را نازل کرد 

هاای  ابن جریر از حضرمی روایت کرده است: زنی دو خلوال نقاره و مهره -772

گذشات  اهاای خاود را محکام  یمانی را به ساق  اهای خود انداخت. از نزد گروهی می

 ﴿هااای یمااانی برخااورد کاارد و آواز داد.  ااس  باار زمااین کوبیااد خلوااال بااه مهره

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

 ﴿: 77اسباب نزول آیة 

     
     
   

   
    

     
     

   
   

   
    
     

   

﴾(2)
. 

از عبدهللا بن صابیح و او از  ادرش روایات  «ةبالصحا فةرمع»ن سکن در اب -775

کرده است: من بردة حوطیاب بان عبادالعزی باودم از او تقاضاای مکاتباه بارای آزادی 

  ﴿خااااااااااااود کااااااااااااردم.  اااااااااااااس 

﴾ تا آخر آیه نازل شد
(3)

. 

روایات کارده اسات: عبادهللا بان  مسلم از قول ابوسفیان از جابر بان عبادهللا  -770

گری و زناا کناد و از آن طریاق  اول و کااال  داد فاحشاه ابی به کنزیک خود دساتور مای

  ﴿بااااااااارای او کساااااااااب نمایاااااااااد.  اااااااااس خااااااااادا 

                                           
 از حضرمی بن الحق روایت کرده این مرسل و ضعیف است. 06252طبری  -1

یابند باید  اكدامنى  یشه كنند تا آن ه خداوند آنان را از  [ ازدواج نمى و كسانى كه ]اسباب»ترجمه:  -2

اگار در  -یمینهایتاان كاه در  اى بااز خریاد خاود هساتندفضل خویش توانگر كند. و كسانى از ملاك 

باز خریدشان كنید و از مال خداوند كه بار شاما ارزاناى داشاته اسات، باه  -اى بدانید آنان شایستگى

آنان بدهید و كنیزان خود را اگر  رهیزگارى خواهند به زنا وادار م نید تا بهاره زنادگانى دنیاا باه 

ر سااازد، خداونااد  ااس از واداركااردن آنهااا ]نساابت بااه آنهااا[ دساات آریااد. و هاار كااس آنااان را وادا

 .«آمرزگار مهربان است

 آورده است. 4277شرح زندگانی  576/  0 «االصابه»حافظ ابن حجر در  -3
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  ﴾  تا آخار آیاه

را نازل کرد
(1)

. 

ابی کنیزکان خاود را باه  و نیز از همین طریق روایت کرده است: عبدهللا بن -777

َسایَکه و ا َمیَماه مجباور باه خودفروشای می نام کارد. هاردو از آن بابات باه  یاامبر  های م 

  ﴿شاااااااکایت کردناااااااد. آنگااااااااه خااااااادا  اکااااااارم 

  ﴾  تا آخار آیاه

را نازل کرد
(2)

. 

کرده است: مسیکه کنیز یکی از روایت  حاکم از طریق ابوالزبیر از جابر  -774

کناد. باه ایان سابب ایان  انصار بود گفت: ماوالیم مارا مجباور باه خودفروشای و زناا می

کالم عزیز نازل شد
(3)

. 

روایت کرده اناد: عبادهللا بان  ببزار و طبرانی به سند صحیح از ابن عباس  -771

اسالم زنا را زد. هنگامی که  ابی کنیزی داشت که در جاهلیت دست به خودفروشی می

 ﴿کنم.  اااااس  تحاااااریم کااااارد کنیااااازا گفااااات: باااااه خااااادا هرگاااااز زناااااا نمااااای

   

﴾ تا آخر آیه نازل شد
(4)

. 

به همین معنی روایت کرده نام کنیز را معاذه  بزار به سند ضعیف از انس  -776

 گفته است.

عمرو بن دینار از عکرمه روایات کارده سعید بن منصور از سفیان و او از  -777

ها را مجبور به خودفروشای و  است: عبدهللا بن ابی دو کنیز داشت، مسیکه و معاذه آن

ام و اگار  ها گفت: اگر ایان عمال خاوب باشاد زیااد انجاامش داده کرد. یکی از آن زنا می

 ﴿زشاات باشااد  ااس ساازاوار اساات کااه ایاان کااار را تاارا کاانم. بنااابراین خاادا 

   

﴾ را تا آخر آیه نازل کرد
(5)

. 

   ﴿: 48اسباب نزول آیة 

   

                                           
 .642و واحدی  781، نسائی 0755، ابوداود 7209مسلم  -1

 .07ح  7209مسلم  -2

از اباان جااریج از ابااوزبیر روایاات  06271و طبااری  797/  0، حاااکم 781 «تفساایر»نسااائی در  -3

 شمارد و ذهبی موافق است. کرده اند، حاکم این را به شرط مسلم صحیح می

هاای ایان ثقاه اناد،  از ابن عبااس روایات کارده اناد راوی 55748و طبرانی  «کشف» 0079بزار  -4

 های طبرانی راویی صحیح هستند. گوید: راوی می 55075هیثمی 

جریج از عمرو بان دیناار از عکرماه روایات کارده ایان مرسال اماا حادیث از ابن  06271طبری  -5

 جابر به این شاهد است.
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 ﴾(1)
. 

ه باا کسای ابن ابوحاتم از مرسل حسن روایت کرده است: شوصی بود هرگاا -778

شد کاه باه نازد  دانست حق جانب خودش است. اگر از او دعوت می کرد و می نزاع می

دانست کاه داوری  کرد، چون می ها داوری کند قبول می رسول خدا بروند تا در بین آن

شود. و اگر قصد بلم و تجااوز بار دیگاری را   یغمبر به حق است و به نفع او تمام می

کارد و  شاد کاه باه نازد رساول خادا بارود اعتارا  می می داشت وقتی از او دعاوت می

  ﴿روم.  اس خادا آیاة  گفت: باه نازد فاالن مای می

  ...﴾ را نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 11اسباب نزول آیة 

   
  

    
   

   
   

   
     

     
    

  ﴾(3)
. 

روایت کرده اناد: هنگاامی  حاکم به نوع صحیح و طبرانی از ابی بن کعب  -779

هاااا جاااا داد و  و اصاااحاب کباااار باااه مدیناااه آمدناااد و انصاااار باااه آن  یاااامبر اکااارم  کاااه

شان کرد هدف تیر دشامنی و عاداوت هماة عارب قارار گرفتناد، شاب باا ساالح   ذیرایی

گفتناد: آیاا روزی خواهاد رساید  باه خاود میخاستند.  خوابیدند و صبح با سالح برمی می

که ما هم با اطمینان و آرامش زندگی کنیم و جاز از خادا از هایچکس نترسایم.  اس آیاة 

                                           
و چون به راه خداوند و رسولش فراخوانده شوند تا بین آنان ح ام كناد، آن گااه اسات كاه »ترجمه:  -1

 .«گروهى از آنان رویگردانند

 توریج محقق. 5887 «تفسیر شوکانی» -2

اند، وعاده داده اسات  اند و كارهاى شایسته كرده انى از شما كه ایمان آوردهخداوند به كس»ترجمه:  -3

كه بى شك آنان را در این سارزمین جانشاین ساازد، چناان كاه كساانى را كاه  ایش از آناان بودناد، 

[ دینشان را كه برایشان  سندیده است برایشان استوار دارد و برایشاان  اس  جانشین ساخت. و ]آن

كننااد و چیاازى را بااا ماان شااریك  [ ماارا  رسااتش مااى را جااایگزین كنااد. ]چاارا كااهاز بیمشااان ایمنااى 

 .«سازند. و كسانى كه  س از این ناسااسى كنند، اینانند كه فاسقند نمى
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﴿    

﴾... نازل شد
(1)

. 

روایت کرده است: این آیه در مورد ما که در ترس و  ابن ابوحاتم از براء  -782

 کردیم نازل شده است. دگی میهراس شدید زن

   ﴿: 65اسباب نزول آیة 

     
     

    
    

   
   
   
   
    

    
    
   

     
    

    
   

     
    
    

  ﴾(2)
. 

عبدالرزاق گفته است که معمر از ابن ابونجیح از مجاهد برای ماا نقال کارده  -785

آمدند، چون  اش می است: شوصی کور، لنگ و بیمار را ]که برای صرف غذا به خانه

                                           
، بیهقای در 647 «اساباب نازول»، واحادی در 7201 «معجم اوسط»، طبرانی در 425/  0حاکم  -1

اناد و د روایت کرده اند. حااکم ایان را صاحیح میاز ابوعالیه از ابی بن کعب  7و  6/  7 «ئلدال»

احکاام »داناد.  هاای ایان را ثقاه می راوی 55077 «مجماع الزوائاد»ذهبی موافق اسات. هیثمای در 

 به توریج محقق. 5278 «زاد المسیر»و  5652/  2 «قرآن

نیسات و [ گنااهى نیسات و بار بیماار ]نیاز[ گنااهى  بر نابینا گناهى نیست و بر لناگ ]هام»ترجمه:  -2

هاى مادرانتاان  هاى  درانتان یا خانه هاى خود یا خانه نیز بر خودتان گناهى نیست در آن ه از خانه

هایتاان یاا  هااى عّماه هاى عموهایتان یا خانه هاى خواهرانتان یا خانه هاى برادرانتان یا خانه یا خانه

كلیادهایش ]باه روا[ دسات یابیاد یاا اى كاه باه  هایتاان یاا خاناه هاى خاله هایتان یا خانه هاى دایى خانه

[ دوستتان چیزى بوورید. بر شما در آن ه دستجمعى بوورید یا  راكناده، گنااهى نیسات.  هاى ]خانه

[ خویش به درودى مباره ]و[  اكیزه كه رسامى اسات الهاى،  ها در آیید بر ]قوم  س چون به خانه

 .«سازد تا خرد ورزید مى سالم گویید. خداوند بدینسان آیات ]خود[ را برایتان روشن
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ها نداشت[ چیزی برای اطعام آن
(1)

به خانة  در خود یا بارادر خاود یاا خاواهر خاود یاا  

کردناد و  . ناتواناان از  اا افتااده از ایان امار اجتنااب میبرد عمة خود و یا خالة خود می

  ﴿برنااااااد. آیااااااة  گفتنااااااد: مااااااا را بااااااه خانااااااة دیگااااااران می می

 ﴾... برای اجازة آنان نازل شد
(2)

. 

آیة  روایت کرده است: هنگامی که خدا  بابن جریر از ابن عباس  -780

﴿    

   

﴾  :اى مؤمنان، مالهایتان را در میان »( 09)نساء

طعام است  س گفتند: خوبترین مال را نازل کرد. مسلمانان  «خود به ناروا موورید

اجازه نداریم که از غذای دیگران تناول کنیم. لذا از خوردن غذای یکدیگر  رهیز 

    ﴿آنگاه کردند. 

      
    
    
   

   
   
   
   
    

    
    

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

در بین اهل مدینه  از ضحاا روایت کرده است: قبل از بعثت  یغمبر خدا  -787

خوردند. چون کور غذای لذیذ و گوارا  یشان غذا نمیرسم بود کور، مریض و لنگ با ا

توانااد  توانااد مثاال آدم سااالم درساات غااذا بوااورد و لنااگ نمی بینااد و مااریض نمی را نمی

نزدیک نشسته و به خوبی غذا بوورد. این آیه ناازل شاد و باه آناان اجاازه داد کاه بااهم 

غذا بوورند
(4)

. 

                                           
 .057، ص 58روح المعانی، همان منبع، ج  -1

 .06000و  06005از طریق او طبری  0267عبدالرزاق  -2

های او ثقه اند اما بین  از علی بن ابوطلحه از ابن عباس روایت کرده است. راوی 06059طبری  -3

زاد »و  405/  7 «قاارآناحکااام »قطاااع اساات و حاادیث بعاادی ارجااح اساات. علاای و اباان عباااس ان

 به توریج محقق. 5240 «المسیر

 .06002طبری  -4
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کاور و لناگ غاذا نوورناد. ایان و از مقسم روایت کرده است: معمول بود باا  -784

آیه نازل شد
(1)

. 

روایات کارده اسات: حاارث هماراة  بخود از ابن عباس  «تفسیر»ثعلبی در  -781

رسااول خاادا باارای جنااگ و  یکااار بااا دشاامنان دیاان روان شااد و خالااد باان زیااد را بااه 

دسات باود از خاوردن غاذای  سر رستی خانوادة خویش گماشت. و او در حالی که تنگ

کرد  س این آیه نازل شد رث خودداری میخانوادة ح
(2)

. 

روایت کرده است: مسلمانان با رغبت زیاد  لبزار به سند صحیح از عایشه  -786

شتافتند و کلید اموال خود را  به جنگ و  یکار با دشمنان اسالم می همراه با  یامبر 

رای شما گفتند: هرچه میل دارید بوورید که ب دادند و می شان می به درماندگان

ها روا نیست، زیرا که با رضایت  های آن گفتند: خوردن خوراکی بوشیدیم. ناتوانان می

   ﴿خاطر اجازه نداده اند. آیة 

     
     

    
    

   
   
   
   
    

    
    

 ﴾  شد نازل
(3)

. 

ابن جریر ]از معمر[ روایت کرده است: از زهاری در باارة ایان کاالم الهای  -787

﴿   ﴾  ،رساایدم، کااور 

شاوند. جاواب داد: عبیادهللا بان عبادهللا  شل و بیمار چه ارزش دارند که در قرآن یااد می

و ناتوانان خاویش را  اندگانم هرفتند بجا برایم گفت: هروقت مسلمانان به سفر جهاد می

گفتناد: از  سااردند و می هاا می باه آن های خاود را گماشتند و کلیاد خاناه به سر رستی می

ها از خوردن اجتناب  های ماست بوورید که برای شما حالل است. آن آنچه که در خانه

                                           
 ها به مجموع قوی هستند. این روایت 06006طبری  -1

 به توریج محقق از ابن عباس بدون اسناد ذکر کرده اند. 5244 «زاد المسیر»و  5149بغوی  -2

هااای ایاان راویاای  اویر»گویااد:  می 55078 «مجمااع الزوائااد». هیثماای در «کشااف» 0045باازرا  -3

حادیاث از ابان مسایب روایات کارده ا 617دارای شااهد مرسال اسات کاه واحادی  «صحیح هساتند

 به توریج محقق. 5891 «تفسیر شوکانی»مرسل ابن مسیب جید هستند. 
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شاویم.  اس بارای  هاشاان داخال نمی گفتند: چون حضاور ندارناد باه خانه کردند و می می

ها این آیه نازل شد جازة آنا
(1)

. 

ای از عارب عاادت داشاتند کاه غاذای  و از قتاده روایات کارده اسات: عشایره -788

کارد تاا کسای را  ها نصف روز راه غاذا را حمال می خود را تنها نوورند هریک از آن

  ﴿بیاباااد و باااا او غاااذا بواااورد. در ایااان خصاااوص 

    

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

و از عکرمااه و ابوصااالح روایاات کاارده اساات: رساام انصااار چنااین بااود کااه  -789

خااورد بااه طعااام دساات  شااد تااا مهمااان بااا ایشااان غااذا نمی هااا می هرگاااه کساای مهمااان آن

ها نازل شد زدند،  س این آیه برای اجازة آن نمی
(3)

. 

 ﴿: 64 – 60اسباب نزول آیة 

  
   

    
    
    

  
   

    
   

    
     

   ﴾. 
از عروه و محمد بن کعب قربی و  «دالئل»ابن اسحاق و بیهقی در  -792

به سرکردگی ابوسفیان در مجمع  روایت کرده اند: در غزوة خندق قریش دیگران 

 «نعمی»ه زد. و غطفان افراد خویش را به سیال رومه چاهی نزدیک مدینه اردوگااأل

ه  یامبر رسیده بود و آن بزرگوار با ها قبالً ب کنار کوة احد جابجا کرد. خبرآمدن آن

کمک دیگر مسلمانان در اطراف مدینه خندق کند، اما برخی از منافقان آهسته و خیلی 

رفتند.  های خویش می کردند و بدون اجازة رسول خدا موفیانه به خانه اندا کار می

د بو آمد که از اجرای آن ناگزیر می اگر برای یکی از مسلمانان ضرورتی  یش می

شد و برای رسیدگی به  یادآور می ضرورت کار خویش را نزد رسول خدا 

های  داد و او چون نیازمندی خواست.  یامبر اکرم اجازه می نیازمندی خود اجازه می

ها آیة  گشت. آنگاه خدای  اا در شان آن داد برمی خویش را انجام می

                                           
 این مرسل است. 06004طبری  -1

 این مرسل است. 06077طبری  -2

 از هردو روایت کرده است. 06078طبری  -3
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﴿   

   
    
    
    

  
   

    
   

    
     

     
   

   
     

   
    

    
    

       
     

    
   

    

    ﴾ 
نازل کرد را 

(1)
. 

                                           
، این مرسال اسات و احاادیثی را کاه عاروه باه قسام مرسال 429و  428/  7 «دالئل نبوت»بیهقی  -1

تفسایر »و  94/  4یه و النهایه ابن کثیار ، البدا569/  7کند قوی هستند. سیرة ابن هشام  روایت می

   به توریج محقق. 5896 «شوکانی

ند و چون در كاارى هماراه باا ا مؤمنان تنها آنانند كه به خدا و رسولش ایمان آورده»: ترجمه آیا 

[ نروناد مگار وقتاى كاه از او اجاازه خواهناد. باى  او باشند كه نیازمند همداستانى است، ]باه جاایى

اناد كاه باه خداوناد و رساول او ایماان دارناد. و  خواهند، اینان كسانى گمان آنان كه از تو اجازه مى

به هر كس از آناان كاه خاواهى اجاازه  [ برخى از كارشان از تو اجازه خواستند، اگر براى ]انجام

فراخوانادن . بده و از خداوناد برایشاان آمارزش بواواه. باى گماان خداوناد آمرزگاار مهرباان اسات

رسول ]خدا[ را در میان خود همچاون فراخوانادن همادیگر مشامارید. باه یقاین خداوناد كساانى از 

اید آناان كاه بار خاالف فرماان او شناسد.  س ب روند، مى شما را كه  ناه جویان و  نهانى بیرون مى

 كنند از آن بر حذر باشند كه بالیى به آنان برسد یا عاذابى دردنااه گریبانگیرشاان شاود. رفتار مى

اى را كااه شاما بار آنیااد،  هاان، باى شاك آنچااه در آسامانها و زماین اساات از آن خداوناد اسات. شایوه
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روایات کارده اسات:  باز طریق ضحاا از ابن عباس  «دالئل»ابونعیم در  -795

کردناد.  اس  در ابتدای اسالم مسلمانان  یامبر خادا را ای محماد، ای ابوالقاسام صادا می

  ﴿باااااااااااارای هاااااااااااادایت مساااااااااااالمانان آیااااااااااااة  هللا 

   

  ...﴾  را نااااااااااازل

 گفتند: ای نبی هللا، ای رسول خدا. فرمود. ساس می

*** 

 

 سورة فرقان

 آیه است 77این سوره مکی و 

   ﴿: 52اسباب نزول آیة 

     
    

   

  ﴾(1)
. 

و ابن جریر و ابن ابوحااتم از خیثماه روایات  «مصنف»ا: ابن ابوشیبه در  -790

های روی زماین و کلیادهای  کرده اند: خدا به  یاامبر گفات: اگار خواساته باشای گنجیناه

کند  های آخرتت را که نزد ما موجود است کم نمی ها را به تو ببوشم، این کار نعمت آن

هردو را یک جا در آخرت به تو بدهم.  یامبر گفت: هاردو را در و اگر خواسته باشی 

   ﴿آخرت به من عطا نما.  س آیة 

     

﴾ .نازل شد 

  ﴿: 02اسباب نزول آیة 

    
   

    
   

                                                                                                             
انااد خباار  آنااان را بااه آنچااه كاارده شااوند، آن گاااه دانااد و روزى كااه بااه سااوى او باااز گردانااده مااى مااى

 .«دهد. و خداوند به همه چیز داناست مى
خجسااته اساات كسااى كااه اگاار بوواهااد برایاات بهتاار از ایاان مقاارر كنااد، باغهااایى كااه از »ترجمااه:  -1

 .«فرودستش جویباران روان است و ]در دنیا[ برایت قصرها قرار دهد
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  ﴾(1)
. 

روایاات کاارده اساات:  بواحاادی از طریااق جااویبر از ضااحاا از اباان عباااس  -797

تند: چگونه کان رسول خدا را به خاطر فقر و نیازمندی سرزنش کردند و گفرچون مش

ها  یاامبر  کند. گفتار آن خورد و در بازارها گردش می  یغمبر است که غذای ناچیز می

 انااااادوهگین سااااااخت.  اااااس آیاااااة  را﴿  

    
   

  ...﴾ نازل شد
(2)

. 

ن جریاار از طریااق سااعید و عکرمااه از اباان عباااس بااه ایاان معناای روایاات اباا -794

کرده
(3)

. 

  ﴿: 09 – 07اسباب نزول آیة 

    
   

  ﴾. 
سرور  روایت کرده است: ابی بن خلف نزد ب ابن جریر از ابن عباس -791

کرد.  س  کائنات می آمد، ولی عقبه بن ابومعیط او را سرزنش و از این کار منع می

   ﴿خدا آیة 

    
    

    
     

    
    

   ﴾ 
را نازل کرد
(4)

. 

                                           
خوردناد و  [ خاوراه ماى  ه ]آنها هام مانناد هماهو  یش از تو رسوالنى نفرستادیم مگر آن»ترجمه:  -1

[ آزماونى سااخته ایام. آیاا  رفتناد و برخاى از شاما را باراى برخاى ]دیگار مایاه در بازارها راه ماى

 .«ورزید؟ و  روردگارت بیناست ش یبایى مى

از اسحاق بن بشر از جویبر مفصال ذکار کارده اسات. ایان اساناد جاداً ضاعیف اسات  611واحدی  -2

 روا و جویبر و ضحاا با ابن عباس مالقات نکرده اند.اسحاق مت

 .06751طبری  -3

  .06747طبری  -4

گویاد: اى كااش  گازد. ماى [ دساتانش را ماى و روزى كه ساتم ار ]از روى حسارت»: ترجمه آیا 

واى بار مان، اى كااش فالناى را . گارفتم [ مى [ همراه رسول ]خدا[ راهى ]راست در  یش من ]هم



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  151
 

 

و از شعبی و مقسم نیز مثل این روایت کرده است  -796
(1)

. 

  ﴿: 70اسباب نزول آیة 

    
    

   
    

﴾(2)
. 

از اباان  «الموتاااره»م و حاااکم بااه قساام صااحیح و ضاایاء در ا: اباان ابوحااات -797

کناد  یاامبر  روایت کرده اند: مشرکان گفتند: اگار محماد آنگوناه کاه گماان می بعباس 

کناد و قارآن را باه او باه یاک بااره ناازل  رش او را شاکنجه میباشد  س چرا  روردگاا

 ﴿فرساتد.  اس خادای عزوجال آیاة  کند، بلکاه یاک آیاه و دو آیاه می نمی

    
   

﴾ را نازل کرد
(3)

. 

  ﴿: 72 – 68اسباب نزول آیة 

     
    

     
     

  ﴾. 
  رسایدم روایت کارده اناد: از رساول خادا  بواری و مسلم از ابن مسعود  -798

گفت: برای خالق جهان همتا و مانند قایل شاوی، گفاتم:  اس  بزرگترین گناه کدام است،

خاورد بکشای،  از آن کدام گناه است؟ گفت: فرزندت را از ترس این که طعامات را می

گفاتم:  ااس از ایاان کاادام گناااه اساات، گفاات: زنااا بااا زن همسااایه.  ااس خاادا باارای تصاادیق 

   ﴿ساااااونان  یاااااامبر خاااااود آیاااااة 

     
   

                                                                                                             
به راستى مرا از  ند،  اس از آن اه باه ساوى مان آماد، گماراه سااخت و شایطان . گرفتم دوست نمى

 .«تنها گذار انسان است
 5249 «زاد المسایر»ز مقسم به طور مرسل روایات کارده. ا 06749از شعبی و  06748طبری  -1

 به توریج محقق. 5212و 

[  ؟ بدینسان ]آن را ناازل كاردیمو كافران گفتند: چرا قرآن ی باره بر او فرو فرستاده نشد»ترجمه:  -2

 .«تا با آن دلت را استوار داریم و آن را آرام ]و شیوا[ بووانیم

 به حاکم، ضیاء و ابوحاتم نسبت داده است. 508و  507/  1 «در المنثور» -3
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﴾... را نازل کرد
(1)

. 

ای از اهل شرا  روایت کرده اند: عده ببواری و مسلم از ابن عباس  -799

روی کردند، زنا کردند و در این عمل افراط  مرتکب قتل شدند و در این کار زیاده

گویی و ما را به آن راه  آمدند و گفتند: آنچه می مودند، ساس خدمت رسول خدا ن

کنی بسیار خوب است کاش ما را آگاه کنی، آیا برای اعمالی که انجام داده  دعوت می

  ﴿آیة   وندایم باید کفاره باردازیم؟  س خدا

     
    

     
     

     
   

     
     

    
    

   ﴾(2)
 ﴿و  

  

...﴾  :کرد( را نازل 17)زمر
(3)

. 

    ﴿: 72اسباب نزول آیة 

    
   

     

 ﴾. 

                                           
/  5، احمااد 92/  7، نسااائی 7580، ترمااذی 86، ح 92/  5، مساالم 7102صااحیح اساات، بواااری  -1

بااه  4702 «تفساایر شااوکانی»و  5214 «زاد المساایر»ز روایاات کاارده انااد. ا 474و  475و  782

 توریج محقق.

خوانناد و جاانى را كاه خداوناد  [ نماى و آناان كاه باا خداوناد معباودى دیگار را ]باه نیاایش»ترجمه:  -2

كننااد. و هاار كااس چنااین كنااد بااه  كشااند و زنااا نمااى ]كشااتنش را[ حاارام كاارده اساات جااز بااه حااق نمااى

روز قیاماات عااذاب باارایش دو چناادان شااود و در آنجااا خااوار ]و  خااورد باار مااى[ دشااوار  ]كیفاارى

مگر كسى كه توبه كند و ایمان آورد و كار شایسته انجام دهد،  س اینانند كه . [ جاودان ماند زبون

 .«كند و خداوند آمرزنده مهربان است خداوند بدیهایشان را به نی یها تبدیل مى
/  9، بیهقاای 469 «تفسایر»، نسااائی در 4074، اباوداود 500لم مساا 4852صاحیح اساات، بوااری  -3

بااه توااریج  5957 «تفساایر شااوکانی»مااه از اباان عباااس روایاات کارده انااد. ه 427/  0و حااکم  98

 محقق.
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غیره از ابن عباس روایت کرده اند: وقتی که آیة بواری و  -822

﴿     

    

...﴾  :ها را به  ( نازل شد. مشرکان مکه گفتند: خون68)فرقان

ها را شریک و همتا قرار دادیم و دست به فواحش  ناحق ریوتیم، برای خدای یکتا بت

  ﴿و زنا زدیم.  س ذاتی که جز در بارگاهش  ناهی نیست آیة 

...﴾ را نازل کرد
(1)

. 

*** 

                                           
هااردو از  06150و طبراناای  427/  0گویااد: ایاان حاادیث را ناازد بواااری ندیاادم. حاااکم  محقااق می -1

درساات  «اهاال مکااه»ایاات کاارده انااد. و عبااارت ن جبیاار روطریااق منصااور باان معمتاار از سااعید باا

خواسته این را به طبری نسابت بدهاد کاه  نیست، زیرا این سوره و آیه مدنی هستند شاید مؤلف می

اشتباه قلم شده. ]این حدیث را بواری در کتاب مناقب باب ماالقی البنای و اصاحابه مان المشارکین 

از ابان عبااس روایات  4077کتاب الفتن کتاب تفسیر و ابوداود  7207، مسلم 7811شمارة  بمکة

 کرده اند. مترجم[
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 شعراءسورة 

 آیه است 002این سوره مکی و 

  ﴿: 027 – 021اسباب نزول آیة 

  ﴾(1)
. 

سرور کائنات متحیر به  ابن ابوحاتم از ابوجهضم روایت کرده است: گویی -825

رسید.  رسیدند چرا متحیر هستی؟ فرمود: چرا متحیر نباشم؟ دیدم بعد از من  نظر می

   ﴿شود.  س  دشمنم از امتم می

    
    

 ﴾(2)
 د.نازل گردید. و  یامبر خوشحال ش ،

  ﴿: 051اسباب نزول آیة 

   

 ﴾(3)
. 

این کالم  ابن جریر از ابن جریج روایت کرده است: وقتی که خدا  -820

  ﴿آسمانی 

 ﴾ « و خاندان خویشاوندت را هشدار

گردانید.  یامبر از خانواده و قوم و خویش خود آغاز را نازل  (054)شعراء:  «ده

کرد. این کار بر دیگر مسلمانان سوت و دشوار آمد.  س خدا آیة 

﴿   

   

﴾ را نازل کرد
(4)

. 

 ﴿: 006 – 004اسباب نزول آیة 

  ﴾(5)
. 

 روایت کرده اند: بابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق عوفی از ابن عباس  -827

و نفر یکی از انصار و دیگری از دستة مقابل یکدیگر را هجو در زمان رسول خدا د

ها و گمراهان نیز داشتند. در این  کردند و هرکدام از قوم خود  یروانی از احمق می

                                           
 .«مندشان سازیم بنگر كه اگر سالها بهره»ترجمه:  -1

مندیشاان چاه چیازى را از  بهاره. یابناد باه آناان خواهاد رساید آن گااه آنچاه از آن بایم، ماى»ترجمه:  -2

 .«كند؟ ]سر[ آنان دفع مى
 .«كنند، مهربان و فروتن باش ىو براى مؤمنانى كه از تو  یروى م»ترجمه:  -3
 .06850طبری  -4

 .«كنند و شاعرانند كه گمراهان از آنان  یروى مى»ترجمه:  -5
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  ﴿خصوص خدا 

  ﴾ 
اآلیات را نازل کرد
(1)

. 

 ابن ابوحاتم از عکرمه به همین معنی روایت کرده است. -824

  ﴿: 007اسباب نزول آیة 

  
   

   
     

    

 ﴾(2)
. 

ابااااااااان ابوحااااااااااتم از عاااااااااروه روایااااااااات کااااااااارده اسااااااااات: هنگاااااااااامی کاااااااااه  -821

﴿  

    
     

     

 ﴾ «شااااااعرانند كاااااه گمراهاااااان از آناااااان  و

و آن ه آنان چیازى . اى كه آنان در هر میدانى سر گردانند آیا ننگریسته. كنند  یروى مى

باان  ( نااازل شااد. عباادهللا006 – 004)شااعراء:  «دهنااد گوینااد كااه ]خااود[ انجااام نمااى مااى

 ﴿ة شاااعران هسااتم.  ااس خاادا دانساات کااه ماان از زماار می رواحااه گفاات: خاادا 

 ﴾ .را تا آخر سوره نازل کرد 

اباان جریاار و حاااکم از ابوحساان بااراد روایاات کاارده انااد: هنگااامی کااه آیااة  -826

﴿...﴾  نازل شد. عبدهللا بن رواحاه، کعاب بان

د[ نزد  یامبر ش شان سرازیر می مالک و حسان بن ثابت ]در حالی که اشک از چشمان

 کاه ماا از جماع شاعرا  آمدند و گفتند: به خدای توانا قسم کردگار جهاان خاود داناسات

 ﴿هساااتیم و ایااان آیاااه را ناااازل کااارد و ماااا تبااااه و ناااابود شااادیم. آنگااااه خااادا آیاااة 

 ﴾ هاااا را  را ناااازل کااارد.  یاااامبر آن

 دعوت و آیه را برای ایشان تالوت کرد.

*** 

                                           
تر از او مجاهیلناد و هام  . اسناد این جداً ضعیف است، عطیة عاوفی واهای و  اایین06878طبری  -1

 به توریج محقق. 5975آیه مکی و خبر مدنی است. تفسیر شوکانی 

اناد  اند و خداوناد را بسایار یااد كارده اند و كارهاى شایسته كرده گر آنان كه ایمان آوردهم»ترجمه:  -2

اند و ستم اران خواهناد دانسات باه كادامین بازگشاتگاه بااز  اند، انتقام گرفته و  س از آن ه ستم دیده

 .«خواهند گشت
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 ة قصصسور

 آیه است 88این سوره مکی و 

   ﴿: 15اسباب نزول آیة 

   

﴾(1)
. 

آیااة  روایاات کاارده انااد: خاادا  اباان جریاار و طبراناای از رفاعااة قرباای  -827

﴿   ﴾ 
ها هستم است که من یکی از آن را در بارة ده نفری نازل کرده

(2)
. 

 ﴿: 10اسباب نزول آیة 

   
    

﴾(3)
. 

ابن جریر از علی بن رفاعاه روایات کارده اسات: ده گاروه از اهال کتااب باه  -828

د و ماورد آزار و اذیات قارار آمدند و اسالم را  ذیرفتنا اتفاق  درم خدمت رسول خدا 

  ﴿گرفتنااااااااد.  ااااااااس آیااااااااة 

﴾... .نازل شد 

شاد: گروهای از  و از قتاده روایت کرده که فرموده اسات: بارای ماا گفتاه می -829

کتاب به اتفاق سلمان و عبدهللا بان ساالم هماواره  یارو حاق بودناد و  اس از بعثات  اهل

ها نازل شده است م را  ذیرفتند. این آیه در شان آنقرآن و اسال محمد 
(4)

. 

 آید. سورة حدید می 08سبب نزول دیگری هم به این آیه در ضمن نزول آیة 

    ﴿: 16اسباب نزول آیة 

    
     

 ﴾(5)
. 

                                           
 .«د  ذیرند[ سون را براى آنان  یا ى در میان آوردیم باشد كه  ن و ]این»ترجمه:  -1

قربااه  از یحیاای باان جعااده از رفاعااه باان 07121و  07124و طبااری  4164و  4167طبراناای  -2

گویااد: ایاان را طبراناای بااه دو اسااناد  می 55044 «مجمااع الزوائااد»روایاات کاارده انااد. هیثماای در 

 روایت کرده یکی متصل است و دیگری منقطع.

 .«آورند ایم به آن ایمان مى اب داده[ به آنان كت كسانى كه  یش از این ]قرآن»ترجمه:  -3

 مرسل است. 07129طبری  -4

تاوانى هادایت كناى. بل اه خداوناد هار  دارى، نماى ]اى  یامبر[ هر كس را كه دوسات ماى»ترجمه:  -5

 .«شدگان داناتر است كند و او به هدایت كس را كه بوواهد هدایت مى



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  158
 

 

باه عماوی  روایات کارده اناد:  یاامبر اکارم  مسلم و دیگران از اباوهریره  -852

را باه زباان بیااور تاا مان در روز قیامات بارای تاو شاهادت  «ال إله إال هللا»خود گفت: 

گویناد: او را تارس بار ایان کاار  باود کاه می بدهم. گفت: اگر سرزنش زناان قاریش نمی

کااردم. آنگاااه خاادای باازر  آیااة  می مجبااور ساااخت، بااا گفااتن ایاان سااون خوشاانودت

﴿     

    ﴾ 
را نازل کرد
(1)

. 

به سند محکم و دقیق از ابوسعید بن  «تاریخ دمشق»نسائی و ابن عساکر در  -855

  ﴿ساؤال کااردم آیاا ایان آیااه  برافاع روایات کارده انااد: از ابان عمار 

  ﴾  در بااااارة ابوجهاااال و ابوطالااااب

 نازل گردیده است؟ گفت: بلی.

   ﴿: 17اسباب نزول آیة 

    
    

    
    
    

   ﴾(2)
. 

ای از  روایاات کاارده اساات: عااده باباان جریاار از قااول عااوفی از اباان عباااس  -850

گفتند: اگر از تاو  یاروی کنایم ماردم ماا را از سارزمین خودماان  قریش به نبی کریم 

کنند، آنگاه این آیه نازل شد بیرون می
(3)

. 

روایت کرده اسات: ایان ساونان را حاارث بان عاامر  بائی از ابن عباس نس -857

بن نوفل گفته است
(4)

. 

                                           
 660 «اساباب نازول»، واحادی در 474/  0، احمد 7588، ترمذی 40و  45صحیح است، مسلم  -1

روایت کرده اند. تنها مسلم این حادیث را باه طاور اختصاار  «زنان»از ابوهریره بدون ذکر کلمة 

باه تواریج  5278 «زاد المسایر»گذشات.  557ورة توباه: روایت و این کلمه را آورده است. به س

 محقق.

[  از ساارزمین خااود ربااوده ]و راناادهو گفتنااد: اگاار همااراه تااو از هاادایت  یااروى كناایم، »ترجمااه:  -2

[  هااى هار چیازى باراى روزى ]آناان شویم. آیا آنان را در حرمى ایمن جاى ندادیم كه فرآورده مى

 .«دانند شود؟ بل ه بیشترشان نمى از نزد ما به آن رسانده مى

 .07170طبری  -3

شااعیب از اباان  از اباان ابوملیکااه از عماارو باان 421 «تفساایر»و  55781 «الکبااری»نسااائی در  -4

 07175گوید: عمرو بن شعیب از ابن عباس نشنیده اسات. طباری  عباس روایت کرده، نسائی می

 از ابن ابوملیکه روایت و عمرو بن شعیب را نام نبرده است. این منقطع است.
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  ﴿: 65اسباب نزول آیة 

    
   

    
   

 ﴾(1)
. 

 ﴿همتاا آیاة  ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: خدای بی -854

﴾...  را در بااارة ساارور کائنااات و ابوجهاال باان هشااام نااازل

 کرده است.

و ابوجهال ناازل گشاته  از وجه دیگر روایت کرده: این آیه در مورد حمزه  -851

 است.

   ﴿: 81اسباب نزول آیة 

   
      

     

   ﴾(2)
. 

از مکاه  ابن ابوحاتم از ضحاا روایت کرده است: هنگامی که نبای کاریم  -856

ق مکه به دلش افتاد. آنگااه خادای ]به قصد هجرت[ خارج شد، به جحفه که رسید اشتیا

    ﴿باااااااااااااااااااااااااااااااااازر  

   

﴾ .را نازل کرد 

*** 

 

 سورة عنکبو 

 آیه است 69این سوره مکی و 

   ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 

    

                                           
د [ در یابناده آن اسات ماننا ایم كه او ]بى شاك اى نیك وعده داده آیا كسى كه او را به وعده»ترجمه:  -1

ایام، آن گااه او روز قیامات از احضاار  مناد سااخته كسى است كه او را از بهره زندگانى دنیاا بهاره

 .«[ خواهد بود؟ شدگان ]در عذاب

به راستى كسى كه قرآن را بر تو واجب كرد، قطعاا تاو را باه بازگشاتگاهى بااز خواهاد »ترجمه:  -2

سااى كااه در گمراهااى آشاا ار اساات، گردانااد. بگااو:  روردگااارم بااه كسااى كااه هاادایت  اایش آورد و ك

 .«داناتر است
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 ﴾(1)
. 

کردند و  ای در مکه زندگی می ابن ابوحاتم از شعبی روایت کرده است: عده -857

اسالم را  ذیرا شده بودند. اصحاب رسول خدا از مدینه به آنان نوشتند، اگر رهساار 

ما شود. آنان عازم مدینه شدند، ا دیار هجرت نشوید ]اقرارتان به اسالم[  ذیرفته نمی

ها را دوباره به مکه بازگرداندند.  س این آیه نازل شد.  شان کردند و آن مشرکان دنبال

ها نوشتند که در بارة شما این کالم الهی نازل گردیده   س مسلمانان از مدینه برای آن

زیستند به یکدیگر گفتند: به سوی مدینه حرکت  در مکه می است. مسلمانانی که

جنگیم، آنگاه عازم مدینه  ا بیاید دست به شمشیر برده با او میکنیم و هرکه دنبال م می

ها رسیدند. مسلمانان دست به  ها آمدند و در میانة راه به آن شدند. مشرکان دنبال آن

ها به درجة رفیع شهادت نایل شدند و گروهی نجات  نبرد و  یکار زدند بعضی از آن

    ﴿یافتند.  س خدا آیة 

    

﴾ « آن گاه  روردگارت براى كسانى كه  س از آن ه ش نجه

نازل کرد( را 552)نحل:  «دیدند، هجرت كردند
(2)

. 

ا: و از قتاده روایت کرده است: جماعتی از مسلمانان مکه به قصد دیدار  -858

ها گردیدند و  ت آنرجهدینه رهساار شدند، مشرکان مانع به سوی م رسول خدا 

  ﴿ها  ها دوباره به مکه مراجعت کردند. در بارة آن آن

 ﴾... شان ]از  نازل شد.  س برادران

ای  ها دوباره از مکه خارج شدند، عده ها نوشتند. آن مدینه[ این کالم الهی را برای آن

آیة  ن اساس خدا ای نجات یافتند. بر همی در راه شهید شدند و عده

﴿   

 ﴾...  :( 69)عنکبوت

 را نازل کرد.

اباااان سااااعد از عباااادهللا باااان عبیااااد باااان عمیاااار روایاااات کاااارده اساااات: آیااااة  -859

﴿ ﴾  در بارة عماار بان یاسار کاه در راة خادا

شد، نازل گردیده است شکنجه و عذاب می
(3)

. 

  ﴿: 8اسباب نزول آیة 

    

                                           
ایام و آناان  شوند به ]مجرد[ آن ه بگویند: ایماان آورده  ندارند كه رها مى آیا مردم مىالم. »ترجمه:  -1

 .«شوند؟ آزموده نمى

ی روایت کرده اند.  س ضاعیف اسات. از شعب 666 «اسباب نزول»و واحدی در  07697طبری  -2

 توریج محقق.به  5280 «زاد المسیر»

 به توریج محقق. 5287 «زاد المسیر». 07690طبری  -3
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 ﴾(1)
. 

روایات کارده اناد: ماادر  ابای وقااص مسلم، ترماذی و دیگاران از ساعد بان  -802

هااا  سااعد گفاات: آیااا خاادا اماار نکاارده کااه از  اادر و مادرتااان اطاعاات کنیااد و نساابت بااه آن

نوشم تا این که مار   م و نه آب میخور ید، به خدا سوگند، نه غذا میخوشرفتاری نمای

بااااااه سااااااراغم بیایااااااد و یااااااا ایاااااان کااااااه تااااااو اسااااااالم را تاااااارا نمااااااایی.  ااااااس آیااااااة 

﴿  

    

 ﴾... نازل شد
(2)

. 

   ﴿: 52اسباب نزول آیة 

    
     

    
    

     
     

  ﴾(3)
. 

 گذشت. 712سورة نساء شمارة  97سبب نزول این آیه در آیة 

  ﴿: 15اسباب نزول آیة 

   
     

    

  ﴾(4)
. 

                                           
[ فرمان دادیم. و اگر بوواهند تاو را  و انسان را نسبت به  در و مادرش به نیك ]رفتارى»ترجمه:  -1

[ آن دانشااى نادارى، بااه ماان شاره آورى، از آنااان اطاعاات،  وا دارناد تااا چیازى را كااه بااه ]حقیقات

 .«كردید، خبر دهم [ آنچه مى ى من است، آن گاه شما را به ]حقیقتم ن. باز گشت شما به سو

تفسیر »ل بیان داشته است. ، مسلم مفص7589و ترمذی  5748ح  5877صحیح است، مسلم ص  -2

 به توریج محقق. 5996 «شوکانی

 ایم،  س چاون در راه خداوناد گوید: به خداوند ایمان آورده و از مردم كسى هست كه مى»ترجمه:  -3

[  روردگاارت ]در  آزار بیند، آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شمارد. و اگار فتحاى از ]ساوى

گویند: به راستى كه ما با شاما باودیم. آیاا خداوناد باه آنچاه در دلهااى جهانیاان اسات،  [ آید مى میان

 .«داناتر نیست؟

ایام كاه بار آناان  [ ناازل كارده ىآیا آنان را كفایت ن رده است آن ه ما بار تاو كتااب ]آسامان»ترجمه:  -4

 .«دارند رحمت و  ندى هست شود. بى گمان در این ]كار[ براى گروهى كه باور مى خوانده مى
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خود از قول عمرو بن دینار از  «مسند»ن جریر، ابن ابوحاتم و دارمی در اب -805

های  هاا شانیده یحیی بن َجعَده روایت کرده اند: برخی از مسلمانان اوراقی را کاه در آن

دنااد.  یااامبر اکاارم گفاات: باارای آور خااود از یهااود را نگاشااته بودنااد حضااور  یااامبر 

هاا از آنچاه  یامبرشاان بارای هادایت  ضاللت و گمراهی قومی همین کافی اسات کاه آن

ایشان آورده است روی برتابناد و باه آنچاه غیار آن بارای دیگاران آورده اسات متمایال 

   ﴿شااوند.  ااس خاادا آیااة 

   

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 62اسباب نزول آیة 

    
    

  ﴾(2)
. 

عبد بن حمید، ابن ابوحاتم، بیهقی و ابن عساکر با ساند ضاعیف از ابان عمار  -800

های  بیرون رفاتم و آن بزرگاوار در یکای از بوساتان با رسول خدا  روایت کرده اند:

خورد و برای من گفت: ای ابن عمر، چارا خرماا  چید و می مدینه داخل شد و خرما می

خوری؟ گفتم: میل به خرما ندارم. گفت: لایکن مان باه خرماا میال دارم، ایان صابح  نمی

ام، اگر از خادای خاود بواواهم  ردهام و نه غذای  یدا ک چهارم است که نه غذا را چشیده

کند. حال تو چگونه خواهد بود، ای  سر  همتای سلطنت کسری و قیصر برایم عطا می

شاان ضاعیف و سسات باوده و روزییای یاک  عمر وقتی با کسانی روبرو شوی که یقین

کنناد. باه خادا قسام! هناوز در آنجاا قارار داشاتیم و دور نشاده  سالة خاویش را  نهاان می

    ﴿آیاااااااااة  باااااااااودیم کاااااااااه

    
    

 ﴾  نازل شد.  س  یامبر  گفت: خادا مارا باه

هااای غریاازة شااهوانی دسااتور  کااردن دارایاای و ثااروت دنیااا و  یااروی از خواهش ذخیره

درهم و یک دیناار افازون از ضارورت خاود را نگااه که من یک  نداده است. آگاه باش

کنم دارم و غذای فردای خویش را ذخیره نمی نمی
(3)

. 

                                           
از یحیی بن جعاده باه قسام مرسال  456 «مراسیل»، ابوداود در 07878، طبری 504/  5دارمی  -1

تفساایر »ت. دهااد کااه مواطااب کفااار اساا نشااان میروایاات کاارده انااد. ضااعیف اساات. روش بیااان 

 به توریج محقق. 0250 «شوکانی

كشند. خداوند باه آنهاا و شاما روزى  شان را بر دوش نمى و چه بسا جانورانى كه روزى»ترجمه:  -2

 .«دهد. و او شنواى داناست مى

باااااه  567و بغاااااوی  677 «اساااااباب ناااازول»و در  401/  7ر وسااااایط باطاااال اسااااات، واحاااادی د -3

ل از زهری از عطاء از ابن عمر روایت کرده اند. این سند گذاری محقق از جراح بن منها شماره

 «منتواب»تهم اسات. ایان را عباد بان حمیاد در ضعیف است به خاطر این کاه جاراح متاروا و ما



   

 161 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

   ﴿: 67اسباب نزول آیة 

   
   
   
   

 ﴾(1)
. 

روایت کرده است: ]اهل مکه[ گفتند: ای  بجویبر از ضحاا از ابن عباس  -807

ترسایم ماردم ماا را  شاود باه جاز ایان کاه می شادن ماا نمی محمد! هیچ چیز ماانع مسلمان

بربایند و به سرعت نابود کنند چون مشرکان عرب تعدادشاان از ماا باه مراتاب بیشاتر 

ربایناد، هماة ماا  ایم ماا را می شاوند ماا دیان تاو را  ذیرفتاهاست باه محاض ایان کاه آگااه 

 ﴿هاااااا هساااااتمی.  اااااس خااااادای عزوجااااال  ناشاااااتایی یاااااک نفااااار آن

    

﴾ .را نازل کرد 

*** 

                                                                                                             
آمده از یزید بن هاارون از جاراح بان  758/  7 «رتفسیر ابن کثی»و ابن ابوحاتم چنانچه در  856

م کارده اناد. ایان طریاق علات دیگاری دارد کاه ناامنهال از زهری از مردمی از ابن عمر روایت 

 توریج محقق. 5617 «تفسیر بغوی»هایش معلوم نیست.  یکی از راوی

ایاام حااال آن ااه مااردم از  یرامونشااان ربااوده  انااد كااه حرمااى ایماان مقاارر داشااته آیااا ندیااده»ترجمااه:  -1

 .«كنند؟ گروند و نعمت خداوند را ناسااسى مى شوند؟ آیا به باطل مى مى
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وم  سورة ر 

 آیه است 62این سوره مکی و 

     ﴿: 1 – 5اسباب نزول آیة 

 ﴾. 
روایت کرده است: همزمان با روز بدر روم بر فارس  ترمذی از ابوسعید  -804

 ﴿غلبه حاصل کرد و آن  یروزی مسلمانان را خرسند ساخت.  س 

     
     

    
       
    

   

 ﴾(1)
 به فتح غین. –نازل شد  

ابن جریر از ابن مسعود به همین معنی روایت کرده است -801
(2)

. 

کند: در مکه قبل از هجرت رسول خادا  ابن ابوحاتم از ابن شهاب روایت می -806

هاا یقاین دارناد کاه اهال کتابناد،  گفتناد: رومی کردند و می ا مسلمانان بحث میمشرکان ب

کنید با کتابی که به  یغمبرتان نازل شده است  ها  یروز شد، شما گمان می مجوس بر آن

شوید.  س همانگونه که مجوس روم را که اهل کتابند مغلوب سااخت،  بر ما  یروز می

  ﴿خااادای عزوجااال دهیم. آنگااااه  ماااا هااام شاااما را شکسااات مااای

 ﴾ .را نازل کرد 

ابن جریر از عکرمه و از یحیی بن یعمر و از قتاده باه هماین معنای روایات  -807

کرده است
(3)

. 

ها  روایت اولی با قراءت غلبت به فتح غین است، چون آیه در روز  یروزی رومی

 همزمان با روز بدر نازل شده است.

                                           
در نزدی تاارین ساارزمین. و آنااان  ااس از ش ستشااان  یااروز . رومیااان ش ساات خوردنااد»ترجمااه:  -1

ز در عاار  چنااد سااال.  اایش از ایاان و  ااس از ایاان، ح اام از آن خداساات و آن رو. خواهنااد شااد

 .«د. به نصرت و یاری خداوندمؤمنان به یارى خدا شادمان شون
 ارسال است.در این اسناد میان شعبی و ابن عباس  07876طبری  -2

ده بااه الفاااب متقااارب از قتااا 07874از یحیاای باان یعماار و  07877از عکرمااه و  07870طبااری  -3

و  0200 «نیتفسااایر شاااوکا»و  5297 «زاد المسااایر»و  5777 «آناحکاااام قااار»روایااات کااارده. 

 به توریج محقق. 1571 «تفسیر ابن کثیر»و  5679 «تفسیر بغوی»
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شاود:  قراءت غلبت به ضام غاین اسات،  اس معنای آیاه چناین می و روایت دومی با

شان بر فارس به زودی مغلوب مسلمانان خواهناد شاد. تاا ایان  ها بعد از  یروزی رومی

 شود. که معنی کالم درست گردد، و گرنه بهتر از این معنی نمی

  ﴿: 07اسباب نزول آیة 

   
    

     
    

  ﴾(1)
. 

ها  شدن مرده ا: ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است: مشرکان از زنده -808

  ﴿باااه قااادرت کردگاااار تعجاااب کردناااد.  اااس خااادا 

   

   ﴾ 
را نازل کرد 
(2)

. 

    ﴿: 08اسباب نزول آیة 

      
    

     
  

   
   

  ﴾(3)
. 

گفتنااد:  روایاات کاارده اساات: اهاال شاارا می با: طبراناای از اباان عباااس  -809

 «لبیهه  اللهههم لبیهه   لبیهه  ال شههری  لهه  إال شههریكا هههو لهه  تملكههه ومهها ملهه »
ی برای تو نیست مگار شاریکی کاه خااص بردارم، هیچ شریک خدایا تنها تو را فرمان»

بناابراین خادای بازر  آیاة  «یدی او مالک هایچ چیاز نباودگردان توست تو او را مالک

﴿     

                                           
گردانااد و آن ]باااز  كنااد، ساااس آن را باااز مااى آغاااز مااى و اوساات كسااى كااه آفاارینش را»ترجمااه:  -1

[ بر او آساانتر اسات و وصاف واالتار در آسامانها و زماین از آن اوسات. و او  یروزمناد  گرداندن

 .«فرزانه است

 این مرسل و ضعیف است. 07947و  07940طبری  -2

در آنچااه بااه شااما روزى زنااد. آیااا از ملااك یمینهایتااان  برایتااان از حااال خودتااان مثلااى مااى»ترجمااه:  -3

[ باشااید. در حااالى كااه همچااون تاارس از  ایاام شااری انى داریااد تااا شااما در آن براباار ]و ی سااان داده

ورزناد، باه  هاا را باراى گروهاى كاه خارد ماى خودتان )افراد آزاد( از آنان بترسید. بدینسان نشاانه

 .«كنیم روشنى بیان مى
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﴾ را تا آخر آیه نازل کرد
(1)

. 

ن ابوهند از ابوجعفر محمد بن علای جویبر نیز مانند این روایت را از داود ب -872

از  درش نقل کرده است
(2)

. 

*** 

ان  سورة ل قما

 آیه است 74این سوره مکی و 

   ﴿: 6اسباب نزول آیة 

   
     

    
    

﴾(3)
. 

روایات کارده اسات: شوصای از  بابن جریار از قاول عاوفی از ابان عبااس  -875

 ﴿قاااااااریش یاااااااک کنیاااااااز آوازخاااااااوان خریاااااااد. ایااااااان کاااااااالم عزیاااااااز 

    

﴾ در مورد او نازل شد
(4)

. 

یااک کنیااز  روایاات کاارده اساات: نَضاار باان حااارث بجااویبر از اباان عباااس  -870

شاانید کااه شوصاای قصااد دارد اسااالم را  آوازخااوان و رامشااگر خریااده بااود و هرگاااه می

گفااات: بااارای  بااارد و می بااااذیرد او را باااه نااازد کنیاااز آوازخاااوان و رامشاااگر خاااود می

های زیبااا و  مااان غااذاهای لذیااذ تهیااه کاان از شااراب ناااب ساایرابش گااردان، نغمااه مهمان

گفات[ ایان بهتار  ان، ]و باه آن شاوص میهاای دلنشاین بارایش بواو شورانگیز و آهنگ

کنااد، از نمااز، روزه و از ایاان کاه  یشااا یش او بااه  اسات از آنچااه کاه محمااد دعوتات می

                                           
 «ابان کثیاار»حمااد بان شاعیب ضاعیف اسات.  باه خااطرروایات کارده اساناد ایان  50748طبرانای  -1

 به توریج محقق. 1588

 مرسل است، در این اسناد جویبر بن سعید متروا  س اسناد جداً ضعیف است. -2

[ دانش ]ماردم را[ از  و از مردم كسى هست كه خریدار سونان بیهوده است تا بى ]هیچ»ترجمه:  -3

[  د. همیناننااد كااه عااذاب خااوار كننااده ]در  اایشراه خداونااد گمااراه سااازد. و آن را بااه ریشااوند گیاار

 .«دارند

با کلمات بیشتر باه فریاابی، طباری و ابان مردویاه نسابت کارده  727/  1 «در المنثور»مؤلف در  -4

آمده که نزول آیاه در آن نیسات ایان  «در المنثور»به عبارت  08212طبری  است. این حدیث در

مؤلاف باه قریاابی و ابان مردویاه نسابت دهاد ناه باه  کلمات یاا از چاار ماناده و یاا مناساب باود کاه

طبری. به هرحال اسناد واهی است به خاطر این که عطیه بن سعد عوفی ضاعیف متاروا اسات 

 های مجهول روایت کرده اند. و از او راوی
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جنگ و خونریزی باردازی و زار کشته شوی.  س این کالم عزیز در ماورد او ناازل 

 شد.

   ﴿: 07اسباب نزول آیة 

    
   

    
      

  ﴾(1)
. 

در  اباان جریاار از عکرمااه روایاات کاارده اساات: اهاال کتاااب از رسااول خاادا  -877

 ﴿بااارة روح سااؤال کردنااد.  ااس خاادای  اااا آیااة 

      
    

    ﴾ « و از

[  روردگاار   رسند. بگو: ]آگااهى از[ روح شاأنى از ]شاؤون ویا ه تو درباره روح مى

( را نااازل کاارد. یهااود 81)اسااراء:  «اناد مان اساات و از دانااش جااز انادكى بااه شااما نااداده

کنی بهرة ما از علم خیلی اندا است در حالی کاه بارای ماا تاورات  گفتند: تو گمان می

نازل شاده کاه سراسار حکمات اسات و کسای کاه باه او حکمات داده شاود صااحب خیار 

    ﴿آیااة شامار اساات.  بی

  ﴾... نازل شد
(2)

. 

ایاااان کااااالم خاااادا اباااان اسااااحاق از عطاااااء باااان یسااااار روایاااات کاااارده اساااات:  -874

﴿    

  ﴾  در مکااه نااازل شااده بااود. چااون  یااامبر بااه مدینااه

گاویی،  هجرت کرد. دانشمندان یهود آمدند و گفتند: برای ما خبر رسیده است که تو می

 بهارة شااما از داناش بساایار انادا اساات. منظااور تاو مااا هساتیم یااا قومات؟  یااامبر گفاات:

خاوانی کاه بارای ماا  مرادم همة شما هستید. دانشامندان یهاود گفتناد: خاود باه کتابات می

ها در آن درج شده است.  یامبر گفات:  تورات عطا شده است که همة معلومات و دانش

معلوماتی که در تورات آمده است نسبت باه علام خادا بسایار انادا اسات.  اس خادا آیاة 

﴿     

 ﴾  کردرا نازل
(3)

. 

                                           
و اگاار همااه درختااان زمااین قلاام شااوند و دریااا ]جااوهر.[ آن گاااه هفاات دریااا ]ى دیگاار[ »ترجمااه:  -1

 .«ا[ شوند، سونان خداوند  ایان ناذیرند. بى گمان خداوند  یروزمند فرزانه استیاریگر آن ]دری

 روایت کرده این مرسل است. 08425طبری  -2

 مرسل است. 08512طبری  -3
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ابن ابوحاتم این حدیث را با همین عبارت از سعید یاا عکرماه از ابان عبااس  -871

روایت کرده است
(1)

. 

و ابن جریر از قتااده روایات کارده اناد: مشارکان  «عظمه»ابوشیخ در کتاب  -876

 ﴿ة گفتند: بدون شک سونان محمد نزدیک به تمام شدن است.  س خدا آی

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

    ﴿: 74اسباب نزول آیة 

   
     

     
      
      

 ﴾(3)
. 

ابن جریر و ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده اند: مردی از اهل بادیاه آماد  -874

زاید یا دختر؟ و در سارزمین ماا  و گفت: زن من حامله است به من بگو که او  سر می

خشک سالی آمده و هیچ چیز در آن جا نروییده است، آگاهم کان کاه چاه وقات در آنجاا 

دانم تاو بارایم بگاو کاه چاه وقات مارگم فارا  باارد؟ خاودم زماان والدتام را مای اران میب

   ﴿رسااااااااد؟  ااااااااس خاااااااادای بااااااااازر   می

   

﴾ را نازل کرد
(4)

. 

*** 

 سورة ساجداه

 آیه است 72این سوره مکی و 

  ﴿: 56اسباب نزول آیة 

   

                                           
از ابن اسحاق از ابن عباس روایت کرده است در این اسناد راویی  08548ضعیف است، طبری  -1

مااد گفتااه کااه نااام ایاان راوی را محمااد باان ابومح 117/  7اساات کااه نااامش ذکاار نشااده و اباان کثیاار 

الکتاااب ناشااار دار  572/  0] «تقریاااب التهااذیب»و  «میااازان اعتاادال»مجهااول اسااات چنانچااه در 

 توریج محقق. 0214 «فتح القدیر»العلمیه بیروت[ آمده است. 

 از قتاده روایت کرده است. 08547طبری  -2

روز قیامت به نازد خداوناد اسات. و بااران را فارو  [ به راستى دانش ]زمان و چگونگى»ترجمه:  -3

آورد. و هیچ  داند فردا چه به دست مى داند. و هیچ كس نمى فرستد و آنچه را در رحمهاست مى مى

 .«میرد، بى گمان خداوند دانا ]و[ آگاه است داند كه در كدام سرزمین مى كسى نمى

« زاد المسایر»یت کرده اسات. باه از مجاهد به صورت مرسل روا 08577ضعیف است، طبری  -4

 به توریج محقق نگاه کنید. 5527
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  ﴾(1)
. 

نشساتیم و جمااعتی  روایت کرده اسات: ماا در مساجد می ا: بزار از بالل  -878

خواندناد.  اس آیاة  بعد از ادای نماز شام تا نمااز عشااء نمااز می از یاران رسول خدا 

﴿   

﴾...  نااازل شااد. در اسااناد ایاان روایاات عباادهللا باان

 شبیب ضعیف است.

روایاااات کاااارده اساااات: ایاااان آیااااه  ترمااااذی بااااه گونااااة صااااحیح از انااااس  -879

﴿   

﴾ در بارة انتظار به نماز عشاء نازل شده است
(2)

. 

   ﴿: 58 اسباب نزول آیة

      

﴾(3)
. 

روایت کارده  بواحدی و ابن عساکر از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس  -842

گفات: ساالحم در نبارد و روز  اند: ولید بان عقباه بان اباومعیط باه علای بان ابوطالاب 

اسات، در ساونوری از تاو بااالترم. در اماالء و تر  کارزار از سالح تاو تیزتار و برناده

نویسندگی به مراتب از تو بهترم. شیر یازدان علای گفات: خااموش ای فاساد تاو از راة 

  ﴿ای.  اااااااس آیاااااااة  حاااااااق و صاااااااالح بیااااااارون رفتاااااااه

      

 ﴾ .نازل شد 

مینگونه روایت کرده استابن جریر از عطاء بن یسار ه -845
(4)

. 

خااود از طریااق کلباای از ابوصااالح از اباان  «تاااریخ»اباان عاادی و خطیااب در  -840

 عباس نیز همینگونه روایت کرده اند.

خطیب و ابن عساکر از طریاق ابان لهیعاه از عمارو بان دیناار از ابان عبااس -847

ومعیط کاه یکادیگر و عقباه بان ابا روایت کرده اند: این آیه در بارة علی بن ابوطالب 

را ناسازا گفتناد، ناازل گشاته اساات. همچناان در ایان روایات آمااده اسات کاه ایان آیااه در 

 مورد عقبه بن ولید نازل گشته است نه ولید.

                                           
خوانناد و از  شاود. باا بایم و امیاد  روردگارشاان را ماى  هلوهایشاان از بساترها جادا نماى»ترجمه:  -1

 .«كنند ایم انفاق مى آنچه به آنان روزى داده

 5529 «اد المسایرز»از اناس روایات کارده اناد  08000ری و طب 5700، ابوداود 7596ترمذی  -2

 به توریج محقق.

 .«شوند آیا كسى كه مؤمن است مانند كسى است كه فاسق است. ]هرگز[ برابر نمى»ترجمه:  -3

 .527، ص 05تفسیر طبری، همان منبع، ج  -4



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  111
 

 

  ﴿: 08اسباب نزول آیة 

    

 ﴾(1)
. 

گفتنااد: بااه زودی  می اساات: اصااحاب اباان جریاار از قتاااده روایاات کاارده  -944

هاای فاراوان زنادگی کنایم.  روزگاری خواهد رسید که همة ما در آن با آسایش و نعمت

گوییااد چااه وقاات آن فااتح و بفاار صااورت خواهااد  مشاارکان گفتنااد: اگاار شااما راساات می

گرفت.  س این آیه نازل شد
(2)

. 

*** 

 

 سورة احزاب

 آیه است 77این سوره مدنی و 

  ﴿: 5یة اسباب نزول آ

    
   

     

﴾(3)
. 

روایاات کاارده اساات: مشاارکان مکااه از  بجااویبر از ضااحاا از اباان عباااس  -841

یان خاود برگاردد و خواساتند از د جمله ولید بن مغیره و شیبه بن ربیعه از نبی کریم 

ها قسمتی از اماوال خاود را باه او بدهناد. منافقاان و یهاود مدیناه تهدیادش  در عو  آن

آیاااة  از دیااان خاااود برنگاااردد او را باااه قتااال خواهناااد رسااااند،  اااس خااادا  کردناااد اگااار

﴿   

    

﴾ .را نازل کرد 

    ﴿: 4اسباب نزول آیة 

      
   

   
    

                                           
 «گویند: اگر راستگویید، این فتح كى خواهد بود؟ و مى»ترجمه:  -1

 روایت کرده این مرسل است. 08757طبری  -2

اى  یامبر، از خداوند  روا بدار و از كافران و منافقان اطاعت م ان، كاه خداوناد دانااى »رجمه: ت -3

 .«فرزانه است
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﴾(1)
. 

روایت کرده است: روزی رسول خادا  بترمذی به نحو حسن از ابن عباس  -846

 خواند چیزی را به یاد آورد که آن را فراموش کرده بود. منافقانی کاه باا آن  نماز می

شما و دلای باا بینید که او دو دل دارد، ولی با  خواندند، گفتند: آیا نمی بزرگوار نماز می

    ﴿خااااااااودش.  ااااااااس آیااااااااة 

   ﴾ .نازل شد 

ا: اباان ابوحاااتم از طریااق خصاایف از سااعید باان جبیاار، مجاهااد و عکرمااه  -847

گفتند: این مرد دوتا دل دارد.  روایت کرده است: در آن روزگار مردی بود که همه می

 س این آیه نازل شد
(2)

. 

چناین روایتای را نقال کارده و  ا: ابن جریر نیز از طریاق قتااده از حسان  -848

گفاات: ماان دو نفااس دارم، یکاای باار ماان اماار و دیگااری نهاای  افاازوده اساات: آن ماارد می

کند  می
(3)

. 

و از طرطاق ابان ابااونجیح از مجاهاد روایاات کارده اسات: ایاان آیاه در مااورد  -849

ت: در سینة خود دو دل دارم باا هریکای از گف مردی از بنی فهم نازل شده است که می

کنم ها بهتر از عقل محمد درا می آن
(4)

. 

ابان ابوحاااتم از سادی روایاات کارده اساات: ایاان آیاه در بااارة جمیال باان معماار  -812

 مردی از قریش از بنی جمع نازل شده است.

 ﴿: 1اسباب نزول آیة 

    
     

   
    
   

    

                                           
خداوند باراى هایچ شوصاى در دروناش دو دل ننهااده و آن زنانتاان را كاه ماورد بهاار »ترجمه:  -1

داناده اسات. ایان دهید مادرانتان قرار نداده است. و  سر خوانادگانتان را  ساران شاما نگر قرار مى

[ رهنمااون  [ راه ]راساات گویااد. و او ]بااه سااون شااما بااه زبانتااان اساات و خداونااد سااون حااّق مااى

 .«شود مى

 .558، ص 05تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2

 به قسم مرسل روایت کرده است. 08700و  08705طبری  -3

 به قسم مرسل روایت کرده است. 08702طبری  -4
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  ﴾(1)
. 

ا همواره زید بان حارثاه را زیاد روایت کرده است: م ببواری از ابن عمر  -815

 ﴿گفتیم. تاااااااااا ایااااااااان کاااااااااه آیاااااااااة  بااااااااان محماااااااااد مااااااااای

    

﴾ نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 9اسباب نزول آیة 

   
    

   
     
    

 ﴾(3)
. 

روایت کرده است: شبی در جنگ خنادق ]در  از حذیفه  «دالئل»بیهقی در  -810

شوال سال  نجم هجری بنا بر قول صحیح مشهور[ متوجه شدم کاه ماا ساااهیان اساالم 

سااته ایاام. ابوساافیان بااا همراهااانش از احاازاب موتلااف در در نظاام و ترتیااب خاصاای نش

ها باالی سر ما مساتقر بودناد و بنای قریظاه در  اایین قارار داشاتند کاه از طارف  بلندی

هاااا در باااارة فرزنااادان و خاااانوادة خاااویش نگاااران باااودیم، هرگاااز شااابی تااااریکتر و  آن

رفتن از نباای گ تر از آن باار مااا نگذشااته اساات. منافقااان شااروع کردنااد بااه اجااازه طوفااانی

های ما عاری از  اسبان  کردند که خانه ها بهانه می هایشان برگردند آن کریم که به خانه

هاا کاه از  یاامبر اجاازة  هاشاان تاأمین باود. هریکای از آن است در حالی که امنیت خانه

گفتند. ماا در حادود  داد بازهم  نهانی محل را ترا می گرفت برایش اجازه می رفتن می

ر بودیم، ناگاه رسول خدا به سوی ما آمد و متوجه یکایک ما شاد باه مان کاه سه صد نف

هاا رفاتم آنجاا بااد باه  رسید گفت: اخبار سااة دشمن را برای من بیااور، باه لشاکرگاه آن

ها و بارهاای  هایی را که باد و طوفان بر فرش وزید به خدا سوگند آواز سنگ شدت می

                                           
تار  واندگان( را به  درانشان نسبت دهید، این ]كار[ در نزد خداوند دادگرانهآنان ) سر خ»ترجمه:  -1

است، و اگر  درانشان را نشناسید، بارادران دیناى شاما، و آزاد كردگانتاان هساتند. و در آنچاه كاه 

[ كه دلهااى شاما قصاد كناد. و خداوناد  اشتباه كرده باشید، گناهى بر شما نیست. بل ه ]گناه آن است

 .«هربان استآمرزنده م

، 456 «تفسایر»، نساائی در 7854و  7029، ترماذی 0401، مسالم 4780صحیح است، بوااری  -2

، واحادی در 565/  7، بیهقای 5757 طبرانای 7240، ابان حباان 47/  7، ابن ساعد 77/  0احمد 

 توریج محقق. 5502 «زاد المسیر»از ابن عمر روایت کرده اند.  695 «اسباب نزول»

مؤمنان، نعمات خداوناد را بار خاود یااد كنیاد، هنگاامى كاه لشا رهایى باه ساوى شاما  اى»ترجمه:  -3

كنیاد،  فرساتادیم. و خداوناد باه آنچاه ماى -كاه آنهاا را ندیاد -آمدند، كه بر آناان توفاانى و لشا رهایى

 .«بیناست
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برگشتم و  : کوچ کنید کوچ کنید، نزد  یامبر اکرم گفتند ها می شنیدم آن زد می ها می آن

 ﴿از احوال دشمن آگاهش ساختم. آنگاه خدای عزوجال آیاة 

   
    

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 50اسباب نزول آیة 

   
    

    

﴾(2)
. 

از طریق کثیر بن عبدهللا بن عمارو منزلای  «دالئل»ابن ابوحاتم و بیهقی در  -817

از  اادرش از  اادربزرگش روایاات کاارده انااد: در غاازوة احاازاب رسااول خاادا بااا تاادبیر 

خناادق کاارد. و خاادای عزوجاال در عمااق خناادق یااک ساانگ ساافید  درساات اقاادام بااه حفاار

سااوت و ماادور را  دیاادار کاارد. رسااول خاادا کلنااگ را گرفاات و بااا شاادت بااه آن ساانگ 

های مدینااه را روشاان  ضااربه زد ساانگ شکساات و از آن برقاای جهیااد کااه بااین ساانگالخ

کاارد. رسااول خاادا و مساالمانان تکبیاار گفتنااد. بااار دوم ساانگ را بااا کلنااگ کوبیااد ساانگ 

فته شد و درخششی از آن  دیدار گشت که فاصلة میان دو سنگالخ مدینه را روشن شکا

آواز شدند. باار  کرد،  یامبر صدای تکبیر را بلند کرد و اصحاب بزرگوار نیز با او هم

ساااوم سااانگ را کوبیاااد، سااانگ شکسااات و برقااای از آن درخشاااید کاااه فاصااالة میاااان 

ها نیاز در  ت و آواز تکبیار مسالمانهای مدینه را روشن کرد.  یامبر تکبیار گفا سنگالخ

فضاااا طناااین اناااداخت. از  یاااامبر اکااارم در ایااان بااااره  رسااایدند، گفااات: باااا ضاااربة اول 

آگااهم سااخت کاه امات  قصرهای حیره و مداین کسری برایم آشکار گردید. جبرئیال 

هاای حمار از سارزمین روم  من در آن سرزمین  یروز خواهند شد. باا ضاربة دوم کاخ

شد. جبرئیل خبرم داد که امتم در آن دیار چیاره خواهناد شاد. ضاربة ساوم  برایم نمایان

را که وارد کردم قصرهای صنعا برایم بااهر گردیاد و جبرئیال بارایم بیاان داشات کاه 

ها گفتنااد: آیااا از  اماات ماان آنجااا را نیااز فااتح خواهنااد کاارد. منافقااان خطاااب بااه مساالمان

دارد کااه از  کنیااد ابهااار ماای تعجااب نمیها و امیاادهای بیهااودة او  ها، وعااده ساارایی یاوه

کند و شما هم آن قصارها و شاهرها  یثرب قصرهای حیره و مداین کسری را تماشا می

کنیاااد. در حاااالی کاااه شاااما از تااارس باااه حفااار خنااادق  رداختاااه ایاااد و تاااوان  را فاااتح می

                                           
 7روایات کارده اناد. حااکم  477 «دالئل»و ابونعیم در  414/  7 «دالئل»صحیح است، بیهقی در  -1

از طریق بالل بن یحیی عیسی از حذیفه به همین معنی روایت کرده اناد.  412/  7و بیهقی  75/ 

اسات کاه آن را حااکم  5788اسناد این حسن است باه خااطر باالل. و اصال ایان در صاحیح مسالم 

 به توریج محقق نگاه کنید. 1702 «ابن کثیر»م با او موافق است. به صحیح شمرده و ذهبی ه

گفتنااد: خداونااد و رسااولش جااز از روى فریااب بااه مااا  و چااون منافقااان و بیمااار دالن مااى»ترجمااه:  -2

 .«اند وعده نداده
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  ﴿رفتن بارای قضاای حاجات را نداریاد.  اس آیاة  بیرون

   
    

    

﴾ نازل شد
(1)

. 

روایاات کاارده اساات: ایاان آیااه در بااارة معتااب بجااویبر از اباان عباااس  -814
(2)

باان  

قشیر انصاری که این سونان را گفته بود نازل شده است
(3)

. 

و محماد بان کعاب قربای و دیگاران ابن اسحاق و بیهقی از عاروه بان زبیار  -811

های کساری و  دهد که گنج روایت کرده اند: معتب بن قشیر گفت: محمد به ما وعده می

تواناد باا آراماش خااطر باه  کنیم، در حالی که هیچکدام از ما نمی قیصر را تصاحب می

های ماا در خاارج  مستراح برود. و اوس بن قیظی با گروهای از قاوم خاود گفات: خاناه

رود به ما اجازه بده کاه باه نازد زناان و  قرار دارد که بیم نفوذ دشمن در آنجا میمدینه 

فرزندان خود برویم
(4)

. 

  ﴿: 07اسباب نزول آیة 

    
      

     

   ﴾(5)
. 

روایت کرده اند: عمویم انس بن نضر در  مسلم، ترمذی و دیگران از انس  -816

جنگ بدر حضور نداشت و این امر بار او ساوت و گاران تماام شاد و گفات: در اولاین 

 حضااور داشاات ماان نتوانسااتم شاارکت نمااایم، اگاار خاادا  کااارزاری کااه رسااول خاادا 

یش بیاورد و من بتوانم باا رساول خادا در آن شارکت نماایم کارزار و نبرد دیگری را  

هاا  نثاری هاا و جان البته خدای دانا و تواناا باه بنادگان خاود نشاان خواهاد داد چاه فعالیت

بکنم، در غزوة احد حضور یافات مرداناه جنگیاد تاا جاام شاهادت نوشاید و در  یکارش 

                                           
گذاری  باه شاماره 5680و بغاوی  08772، طباری 458/  7« دالئل»، بیهقی در 98/  4ابن سعد  -1

محقااق از کثیاار روایاات کاارده انااد. اسااناد ایاان از جهاات همااین کثیاار واهاای اساات زیاارا او ضااعیف 

باه  5680 «تفسایر بغاوی»ث شواهد دارد و قسمتی منکر اسات. است. قسمتی از این حدی متروا

 توریج محقق.

 ها به متعب تصحیف شده. در نسوه -2

اسناد این جداً ضعیف است به خاطر جویبر که متروا متهم است و از ضحاا که ابن عباس را  -3

 کند. ندیده روایت می

 .08769طبری  -4

ان كسااانى هسااتند كااه آنچااه را كااه بااا خداونااد باار آن  یمااان بسااته بودنااد، تحقّااق از مؤمناا»ترجمااه:  -5

بوشیدند، و كسى از آنان هسات كاه قارارش را باه انجاام رساانده اسات و از آناان كساى هسات كاه 

 .«اند چشم به راه است و به هیچ وجه تبدیلى ]در  یمان خود[ نیاورده
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 ﴿اه آیاة هشتاد و چند ضربة شمشیر، اثر نیزه و تیار مشااهده شاد. آنگا

    

﴾ تا آخر آیه نازل شد
(1)

. 

  ﴿: 08اسباب نزول آیة 

    
   

  
   

 ﴾(2)
. 

روایت کارده اناد: اباوبکر  مسلم، احمد و نسائی از طریق ابوزبیر از جابر  -817

صاادیق آمااد و از  یااامبر اکاارم اجااازة ورود خواساات اجااازه داده نشااد، ساااس عماار باان 

هاا  خطاب آمد و اجاازة ورود خواسات باه او هام اجاازه داده نشاد، سااس باه هاردوی آن

رسایدند کاه آن بزرگاوار سااکت نشساته و زناان او  اجازة ورود داده شد. خدمت  یامبر

قرار داشتند. عمر فارق با خود گفت: با رسول خدا باید طاوری صاحبت  در کنار او 

گفت: ای رسول خدا، اگر دختر زید همسر عمر را ببینی که  کنم که خرسند گردد.  س

کاه حتای زنم. رساول خادا تاا حادی خندیاد  از من با عجلاه نفقاه بوواهاد باه گاردنش مای

هاایی کاه در  یراماون مان نشساته  های آخری آن بزرگوار معلوم شد و گفات: این دندان

را بزنااد و عماار  لبرخاساات تااا عایشااه  خواهنااد. ابااوبکر صاادیق انااد از ماان نفقااه می

گفتناد: از رساول خادا چیازی  ها می را بزند. هردوی آن لبرخاست تا حفصه   فاروق

،  س ایزد تعالی آیة خیار را نازل فرمود.  یامر خواهید که در نزدش موجود نیست می

شاوم میال نادارم بادون  آغااز کارد و گفات: مان باه تاو اماری را یاادآور می لاز عایشه 

گفات: آن امار کادام  لاجازة  در و مادرت به شتاب و عجله در آن اقدام نمایی، عایشاه 

   ﴿اساااات؟  یااااامبر آیااااة 

﴾ الوت کرد. عایشاه گفات: آیاا در ماورد تاو از  ادر و را ت

کنم مادرم دستور بگیرم، بلکه من خدا و رسول او را اختیار می
(3)

. 

  ﴿: 71اسباب نزول آیة 

 

                                           
، نساائی در 594/  7، احماد 7022ی ترماذ، 5927، مسالم 4248و  0821صحیح است، بواری  -1

تفساایر »یاات کاارده انااد. بااه از انااس بااه کلمااات متقااارب روا 690و واحاادی  407و  400 «تفساایر»

 توریج محقق. 0522 «شوکانی

اى  یامبر، به زنانت بگو: اگر زندگانى دنیا و تجّمل آن را خواسته باشاید،  اس بیاییاد تاا »ترجمه:  -2

 .«ه رها كردنى نیك رهاتان سازممند كنم و ب شما را بهره

هماه  78/  7بیهقای  0017، اباویعلی 0017، اباویعلی 708/  7، احماد 5478صحیح است، مسلم  -3

روایاات کاارده  از ابااوزبیر بااه قساام مرساال 08419از ابااوزبیر از جااابر روایاات کاارده انااد. طبااری 

 توریج محقق. 5776 «احکام قرآن»است. به 
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﴾(1)
. 

روایات  لا: ترمذی به نحو حسن از طریق عکرمه از ام عماارة انصااری  -818

آمااد و گفاات: همااه چیااز را فقااط باارای  کاارده اساات: آن بزرگااوار خاادمت رسااول خاادا 

آیااة  بینم و ماان هاایچ ندیاادم کااه از زنااان هاام یاااد شااده باشااد.  ااس خاادا  مااردان ماای

﴿  

...﴾ را نازل کرد
(2)

. 

کند: زنان گفتند: ای رسول خدا!  روایت می با: طبرانی از ابن عباس  -819

شأن و حالت قرآن چگونه است، مردان مسلمان را یادآور شده و از زنان مسلمان هیچ 

  ﴿آیة  کند.  س خدا  یاد نمی

...﴾ را نازل گردانید
(3)

. 

 گذشت. 017در آخر سورة آل عمران  لحدیث ام سلمه 

ابن سعد از قتاده روایت کرده است: هنگامی که در قرآن از زنان  یامبر نام  -862

باود مااا را هام متااذکر  بارده شاد، زنااان دیگار گفتنااد: اگار خیاار و نیکاویی نصایب مااا می

                                           
لمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرماانبردار و ماردان و مردان و زنان مس»ترجمه:  -1

زنان راستگو و مردان و زنان بردبار و مردان و زناان فاروتن و ماردان و زناان صادقه دهناده و 

دار و مااردان و زنااان  اكاادامن و مااردان و زنااانى كااه خداونااد را بساایار یاااد  مااردان و زنااان روزه

 .«رزش و  اداشى بزر  فراهم دیده استكنند، خداوند براى آنان آم مى

سالمان  و «این حادیث حسان غریاب اسات»م عماره روایت کرده و گفته است: از ا 7055ترمذی  -2

 به توریج محقق نگاه کنید. 5578 «زاد المسیر»بن کثیر ضعیف است. به در 

ر قابوس بان از ابن عباس روایت کرده اند. اسنادش به خاط 528/  50و طبرانی  08152طبری  -3

ای او را  قاابوس ضاعیف اسات، اماا عاده»گویاد:  می 95/  7ابوبیبان ضعیف است، زیارا هیثمای 

زاد »ایاان وصااف بااه حاادیث بعاادی شاااهد اساات. بااا  «هااای ایاان ثقااه انااد ننااد و باااقی راویدا ثقااه می

 به توریج محقق. 5576 «المسیر
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  ﴿شااااااااااد.  ااااااااااس خاااااااااادا آیااااااااااة  می

﴾... را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 76اسباب نزول آیة 

     
    

     
     

   ﴾(2)
. 

باه خواساتگاری  طبرانی با سند صاحیح از قتااده روایات کارده اسات: نبای  -865

نکاح کند، اما زینب  نداشت کاه رساول خادا  زینب رفت قصد داشت که او را به زید 

خااااودش قصااااد ازدواج بااااا او را دارد. هنگااااامی کااااه دانساااات  یااااامبر او را بااااه زیااااد 

  ﴿آیااااة  کنااااد خااااودداری کاااارد.  ااااس خاااادا خواسااااتگاری می

  ...﴾  را نازل کرد.  اس از آن

زینب به ازدواج با زید راضی شد 
(3)

. 

روایت کرده است: رسول خادا  بابن جریر از طریق عکرمه از ابن عباس  -860

زینب دختر جحش را برای زید بن حارثه خواستگاری کارد، زیناب ایان کاار را نناگ 

من از لحاب اصل و تبار، بزرگی و شرف بار زیاد برتاری دارم.  اس   نداشت و گفت:

را نازل کرد ﴾...  ﴿آیة  خدا 
(4)

. 

ابن جریر از طریق عوفی از ابن عباس مانند این روایت کرده است -867
(5)

. 

ابن ابوحاتم از ابن زید روایات کارده اسات: ایان آیاه در باارة ام کلثاوم دختار  -864

عیط نازل شده است، او اولاین زنای باود کاه رهسااار دیاار هجارت شاد او عق به بن ابوم 

بااود، امااا آن بزرگاوار باارای زیااد باان حارثااه نکاااحش  خواهاان حضاارت رسااول خاادا 

کرد، برای هماین خاودش و بارادرش از ایان کاار ناخشانود شادند و گفتناد: ماا خواهاان 

اح کرد.  س این آیه نازل شدرسول خدا بودیم، اما او ما را برای بردة خود نک
(6)

. 

                                           
 از قتاده روایت کرده، مرسل است. 08121طبری  -1

و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرساد كاه چاون خداوناد و رساولش كاارى را مقارر نمایناد، »ترجمه:  -2

آن ه خود در كارشان اختیار داشته باشند. و كسى كه از خداوند و رسول او نافرمانى كناد، ]بداناد 

 .«[ در گمراهى آش ارى گرفتار آمده است كه

 کرده اند، مرسل است.به سند صحیح از وی روایت  41/  04و طبرانی  08151طبری  -3

از زینب  725/  7روایت کرده، در این اسناد ابن لهیعه ضعیف است، دار قطنی  08156طبری  -4

 بن جحش به همین معنی روایت کرده. اسناد این هم ضعیف است.

و  5795 «احکاام القارآن»این اسناد عطیة عوفی ضاعیف اسات.  روایت کرده در 08157طبری  -5

 به توریج محقق. 5545 «زاد المسیر»

 0508 «تفساایر شااوکانی»من باان زیااد روایاات کاارده معضاال اساات. از عباادالرح 08157طبااری  -6

 توریج محقق.
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   ﴿: 77اسباب نزول آیة 

    
    

    
    

    
      

   
     
   

   
     

  ﴾(1)
. 

 ﴿روایااات کااارده اسااات: ایااان آیاااه   سنااابوااااری از ا -861

    ﴾  در

خصوص زینب دختر جحش و زید بن حارثه نازل شده است
(2)

. 

آمااد و از زینااب دختاار  حاااکم از انااس روایاات کاارده اساات: زیااد باان حارثااه می -866

گفت: همسرت را برای  کرد. سرور کائنات می شکایت می جحش خدمت رسول خدا 

خودت نگهدار.  س این آیه نازل شد
(3)

. 

ر[ روایات کارده اناد: چاون مسلم، احمد و نسائی ]از انس بان مالاک بان نَْضا -867

باه زیاد گفات: بارو او را بارای مان خواساتگاری  ساری شد، رساول خادا  لعدة زینب

کنم  کن، زید رفت و او را در جریان گذاشت. زینب گفت: من به هیچ کااری اقادام نمای

ه نمااز ایساتاد. کاالم الهای کاه ناازل گشات تا  روردگاارم باه مان دساتور بدهاد. سااس با

فرمایاد[ باه   یامبر آمد و بدون اجازة زینب به اطااق او داخال شاد. ]اناس بان مالاک می

گرفت، رسول خادا  صورت می لچشم خود مشاهده کردم، هنگامی که عروسی زینب 

                                           
اى،  و به یاد آر، چون به كسى كه خداوند بر او انعام نموده و تو ]نیز[ بر او انعاام كارده»ترجمه:  -1

در دل خود آنچه را كاه خداوناد گفتى: همسرت را براى خود نگاه دار و از خداوند  روا كن و  مى

سااختى و از ماردم بیمنااه باودى. و خداوناد باه آن اه از او بیمنااه  اش است، نهان ماى  دیدار كننده

باشى سزاوارتر است.  س چون زید  ایان حاجت خویش را از او بیان داشت )طالقش داد( او را 

واج باااا[ همساااران  سااار باااه ازدواج تاااو در آوردیااام تاااا بااار مؤمناااان هااایچ حرجاااى در ]بااااره ازد

خواندگانشان نباشد، چون  ایان حاجت خویش را از آنان بیاان دارناد. و امار خداوناد انجاام یاافتنى 

 .«است

، اباان حبااان 407 «تفساایر»، نسااائی در 7005، ترمااذی 7402و  4787صااحیح اساات، بواااری  -2

 وریج محقق.به ت 1799 «تفسیر ابن کثیر»روایت کرده اند.  512و  549/  7و احمد  7241

از انس روایت کرده اند. حاکم و ذهبی به شارط بوااری و مسالم  457/  0و حاکم  512/  7احمد  -3

 شمارند. این را صحیح می
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در جشن عروسی وی بارای ماردم ناان و گوشات تهیاه کارد، بعاد از صارف غاذا هماه 

و تنهااا چنااد نفاار باااقی ماندنااد کااه در داخاال خانااة زینااب باااهم صااحبت  خااارج شاادند،

کردنااد. رسااول خاادا از آنجااا بیاارون رفاات، ماان هاام بااه دنبااال ایشااان روان شاادم، آن  می

کارد، باه ایشاان خبار داده شاد کاه آن گاروه  های زناان خاود دیادن می بزرگوار از خاناه

ا آن بزرگاوار داخال خاناه شاوم بیرون رفتند. او آمد و وارد خانه شد. من هم رفاتم تاا با

 ﴿امااااا بااااین ماااان و خااااودش  اااارده افکنااااد. در اینجااااا خاااادای باااازر  آیااااة حجاااااب 
    

  ﴾...  را نازل کرد و مایة  ند و هدایت مسلمانان

شد
(1)

. 

   ﴿: 42اسباب نزول آیة 

    
    

    

   ﴾(2)
. 

روایات کارده اسات: چاون رساول خادا باا زیناب ازدواج  لترمذی از عایشه  -868

کرد. مردم او را سرزنش کردند و گفتند: با همسر  سر خود ازدواج کرد.  س خدا آیاة 

﴿     

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

   ﴿: 47اسباب نزول آیة 

  
   

    

  ﴾(4)
. 

 ﴿روایاااات کاااارده اساااات: چااااون آیااااة عبااااد باااان حمیااااد از مجاهااااد  -869

   

                                           
، ابااویعلی 591/  7، احمااد 79/  6و نسااائی  472، نسااائی در تفساایر 5408صااحیح اساات، مساالم  -1

باه تواریج محقااق  5546 «مسایرزاد ال»از اناس روایات کارده انااد. باه  80/  8و ابان ساعد  7770

 نگاه کنید.

(  در هیچ كس از مردان شما نیست، بل ه رسول خدا و خااتم  یاامبران اسات و محمد )»ترجمه:  -2

 .«خداوند به همه چیز داناست

از داود بن زربقان از داود بن ابوهند از شعبی از عایشه روایت کرده است. اسناد  7027ترمذی  -3

ضعیف است، داود بن زبرقان متروا است، عاامر بان شاراحیل شابعی از  این حدیث به دو علت

 توریج محقق. 5548 رزاد المسی «این حدیث غریب است»گوید:  ایشه منقطع است. ترمذی میع

فرساتند[  فرستد، فرشتگانش ]نیز بار شاما رحمات ماى اوست كسى كه بر شما رحمت مى»ترجمه:  -4

 .«ورد. و به مؤمنان مهربان استتا شما را از تاری یها روشنایى بر آ
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 ﴾  :( ناااازل شاااد. اباااوبکر صااادیق 16)احااازاب

کارد، مگار ایان کاه  گفت: ای منجی عالم، خدا هیچ خیر و نیکاویی را بار تاو ناازل نمی

 ﴿سااااااااخت.  اااااااس خااااااادا  هماااااااة مسااااااالمانان را نیاااااااز در آن شاااااااریک می

   

﴾  را نازل کرد
(1)

. 

 ﴿: 47اسباب نزول آیة 

    

   ﴾(2)
. 

ابن جریر از عکرمه و حسن بصری روایت کرده است: چون خدای بزر   -872

     ﴿آیة 

   ...﴾  :( را نازل 0)فتح

گروهی از مسلمانان گفتند: مبارکت باد ای رسول خدا! دانستیم که خدا با تو چه کرد. 

 ﴿کند. با ما چه خواهد کرد؟  س خدا آیة  می

  

﴾  :سورة احزاب آیة ( و در 1)فتح﴿ 

    

   ﴾ .را نازل کرد 

از ربیع بن انس روایت کرده است: چون آیة  «ةدالئل النبو»بیهقی در  -875

﴿      

﴾  :شد. و بعد از آن نیز آیة ( نازل 9)احقاف

﴿     

   ﴾  :( نازل گردید. 0)فتح

کند،  س  با خود تو چه می گفتند: ای رسول خدا! به خوبی آگاه شدیم که  روردگار 

 ﴿برای ما چه  اداش خواهد داد؟ در این خصوص آیة 

    

   ﴾  گوید:  شد. مینازل

 منظور از فضل کبیر بهشت است.

 ﴿: 15 – 12اسباب نزول آیة 

    
   
    

                                           
 این مرسل و مرسل از قسم ضعیف است، تفرد عبد بن حمید به این روایت نشانة وهن این است. -1

 .«[ خداوند فضلى بزر  دارند و به مؤمنان بشارت به آن ده كه از ]سوى»ترجمه:  -2
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  ﴾(1)
. 

ترمذی به قسم حسن و حاکم به نحو صحیح از طریق سدی از ابوصالح از  -870

ابن عباس از ام هانی
(2)

روایت کرده اند: رسول خدا از من خواستگاری کرد، و من  

  ﴿بزرگوار معذرت خواستم، عذرم را  ذیرفت.  س خدا از آن 

   
   

    
    
   

   
   

﴾  را نازل کرد. چون مهاجرت نکرده بودم قرآن  اا ازدواج  یامبر

 اکرم را با من مجاز و مشروع نشمرد.

روایات  لابن ابوحاتم از طریق اسماعیل بن ابوخالد از ابوصالح از ام هانی  -877

کرده است: رسول خدا خواست با من ازدواج کند، چون مان هجارت نکارده باودم خادا 

 ﴿ن بزرگااوار را از ازدواج بااا ماان نهاای کاارد. و در بااارة ماان آ

   
   

                                           
ایام و ]نیاز[  ایات حاالل كاردهاى بر [ همسرانت را كه مهرشاان را داده اى  یامبر، ما ]آن»ترجمه:  -1

هایات و  ملك یمینت از آنچاه خداوناد باه تاو بااز گرداناده اسات و دختاران عمویات و دختاران عماه

اند و زنى مؤمن را كه اگر خود را  هایت را كه با تو هجرت كرده ات و دختران خاله دختران دایى

. باه طاور ویا ه باراى تاو ناه براى  یامبر ببوشاد ]و[ اگار  یاامبر بوواهاد كاه او را باه زناى گیارد

[ زنانشااان و ملااك  ایاام آنچااه را كااه باار آنااان در ]باااره ]دیگاار[ مؤمنااان اساات. بااه راسااتى دانسااته

 .«ایم تا بر تو هیچ حرجى نباشد. و خداوند آمرزنده مهربان است یمینهایشان واجب كرده

 فاخته دختر ابوطالب. -2
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﴾ .نازل شد 

 اباااااان سااااااعد از عکرمااااااه روایاااااات کاااااارده اساااااات: ایاااااان گفتااااااة خاااااادا  -874

﴿ ﴾ ر خصاوص ام تا آخار آیاه د

 شریک دوسیه نازل گردیده است.

ابن سعد از منیر بن عبدهللا دوسی روایت کرده است: ام شریک غزیه دختار  -871

جابر بن حکیم دوسیه از وجاهت و جمال برخوردار بود و از رساول خادا تقاضاا کارد 

که با او ازدواج کناد، آن بزرگاوار هام  اذیرفت. عایشاه گفات: در زنای کاه خاود را باه 

رد ببوشد خیر نیست. ام شریک گفت: من هماانم. خادا ام شاریک را در کتااب عزیاز م

  ﴿مؤمناااه یااااد کااارد و فرماااود: 

   ﴾ 
چون این آیه نازل گردید، عایشه خطاب به  یامبر گرامی گفت:  روردگار همه آمال و 

 سازد. می آرزوهایت را به سرعت برآورده

روایاات کاارده انااد: ]خولااه بناات حکاایم از جملااة  لبواااری و مساالم از عایشااه  -876

کند که  زنانی بود که خود را به رسول خدا بوشیدند  س[ عایشه گفت: آیا زن شرم نمی

  ﴿بوشااد، باارای همااین خاادای عزوجاال آیااة  خااود را بااه ماارد می

 ﴾...  بینم   یامبر اکرم گفت: میرا نازل کرد.  س عایشه به

کند که خدایت به خوشنودی تو مبادرت می
(1)

. 

ابن سعد از ابورزین روایت کرده است: رسول خدا قصد کرد برخی از  -877

را صاحب اختیار دانستند  ها خبردار شدند  یامبر  زنان خود را طالق دهد. چون آن

ا خواسته باشد بر دیگری و حقوق خود را به او بوشیدند و اجازه دادند، هرکه ر

  ﴿ترجیح بدهد.  س خدای بزر  

   
    
    
   

   
   

   
    

    
   

                                           
و  724، واحاادی 6767، اباان حبااان 14 / 6، نسااائی 5464، مساالم 4788صااحیح اساات، بواااری  -1

به توریج محقق نگااه  0549 «شوکانی تفسیر»مه از عایشه روایت کرده اند. به ه 476/  0حاکم 

 کنید.
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 ﴾  را تا آخر نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 10اسباب نزول آیة 

     
     

    
     

    ﴾. 
ابن سعد از عکرمه روایت کرده است:  یامبر زنان خود را مویار سااخت و  -878

  ﴿آن بزرگاااواران خااادا و رساااول او را اختیاااار کردناااد.  اااس خااادا آیاااة 

     

    ﴾  را

نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 17اسباب نزول آیة 

    
     

    
    

   
   

      
    

    
    

    

                                           
از منصاور از اباو رزیان روایات کارده  08170و  08169و  08167، طبری 518/  8ابن سعد  -1

یره از اباورزین مساعود بان از مغ 416/  5 «مشکل»این مرسل و ضعیف است. طحاوی در  اند.

 توریج محقق. 5517 «زاد المسیر»تابعی کبیر روایت کرده است.  –مالک اسدی 

 این مرسل و از قسم ضعیف اسات، در ایان اساناد واقادی متاروا اسات. 60و  565/  8ابن سعد  -2

[  سات[ زناان باراى تاو حاالل نیساتند. و ناه ]حاالل ا و بعد از این ]موارد  ایش گفتاه»: ترجمه آیت

آن ه زنانى دیگر جایگزین آنها كنى. و هر چند زیبایى آناان تاو را باه شاگفت آرد مگار آنچاه ملاك 

 .«یمینت شود. و خداوند بر همه چیز نگهبان است
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  ﴾(1)
. 

گذشت 501در سورة بقره به آیة  حدیث عمر 
(2)

. 

با  امی که رسول خدا روایت کرده اند: هنگ بواری و مسلم از انس  -879

ازدواج کرد، مسلمانان را به مهمانی عروسی دعوت نمود و  لزینب دختر جحش 

ها بعد از غذا تا دیر وقت آنجا نشستند و به صحبت مشغول شدند،  یامبر چنان  آن

ها برنواستند. چون آن حالت را  وانمود کرد که انگار آمادة برخاستن است بازهم آن

ای از مسلمانان نیز با او برخاستند و تنها سه نفر  رخاست و عدهمشاهده کرد خودش ب

ها  یامبر را آگاه  ها نیز بیرون رفتند.  س من آمدم و از رفتن مهمان نشستند و ساس آن

خواستم داخل خانه شوم که بین  ساختم.  یامبر آمد تا که داخل خانه شد، من هم آمدم می

 ﴿آیة من و خودش  رده را افکند. آنگاه خدا 

    
     

    
    
   

   
    

    
     
    

   
     

   
     

                                           
[ خاوراكى باه شاما  هااى  یاامبر نشاوید مگار آن اه باراى ]صارف اى مؤمنان، وارد خاناه»ترجمه:  -1

اده شدنش باشید. ولى چون دعوت شوید، در آییاد و چاون اجازه داده شود، بى آن ه چشم به راه آم

غذا خوردید،  راكنده شوید. و نه این ه براى شنیدن سونى سرگرم شوید. به راستى كه این ]كاار[ 

دارد. و چاون  [ حاق شارم نماى كند و خداوند ]از سون رنجاند و ]او[ از شما شرم مى  یامبر را مى

ا از آن سوى  ارده بطلبیاد. ایان باراى دلهایتاان و دلهااى آناان از زنان  یامبر متاعى خواهید، آن ر

 -هرگاز -تر است. و شما را نسزد كه رسول خدا را برنجانید و نه آن ه زنانش را  س از او  اكیزه

 .«[ بزر  است به زنى گیرید كه این ]كار[ نزد خداوند ]گناهى

 .501: مراد مؤلف حدیث موافقات عمر با قرآنکریم است سورة بقره -2
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    ﴾  را نازل

کرد
(1)

. 

روایت کرده است: با رساول خادا یکجاا باودم  ترمذی به قسم حسن از انس  -882

شساته بودناد. به در خانة زنی که تازه با او عروسی کرده باود، آماد در آنجاا گروهای ن

را انجام داد[ وقتی برگشات کاه مهماناان رفتاه بودناد. باه خاناه  ت خودرفت و ]ضرور

داخل شد و باین مان و خاودش  ارده را اناداخت. جریاان را بارای ابوطلحاه نقال کاردم. 

گفاات: اگاار جریااان از ایاان قاارار باشااد کااه گفتاای یقیناااً در ایاان باااره کااالم آساامانی نااازل 

جاب نازل گردیدخواهدشد. بنابراین آیة ح
(2)

. 

روایت کرده است: من با رسول خادا در  لطبرانی به سند صحیح از عایشه  -885

او را باه غاذا دعاوت  آماد.  یاامبر اکارم  خوردم کاه عمار فااروق  یک کاسه غذا می

کرد، در اثنای تناول غذا انگشتان او به انگشتان من رساید.  یاامبر خادا گفات: آه، اگار 

دیااد.  داشااتم هرگااز کساای شااما را بااه چشاام نمی حکاام و فرمااان می در بااارة شااما زنااان

بنابراین، آیة حجاب نازل شد
(3)

. 

روایت کرده است: مردی نازد رساول خادا  با: ابن مردویه از ابن عباس  -880

شاارفیاب گردیااد و دیاار وقاات نشساات.  یااامبر سااه بااار از خانااه خااارج شااد تااا او بیاارون 

مااد و اثاار ناخوشاای را در چهاارة رسااول خاادا باارود، امااا او برنواساات. عماار فاااروق آ

شااده  مشاااهده کاارد و بااه آن شااوص گفاات: شاااید تااو باعااث آزار و اذیاات رسااول خاادا 

باشی، رسول خدا گفت: سه بار از خانه خارج شدم، تا دنبال من بیاید، اماا او ایان کاار 

را نکرد. عمار فااروق گفات: ای رساول خادا، چاه خاوب باود زناان خاویش را امار باه 

نشاینی بارای  ها با دیگر زنان قابل مقایسه نیستند و این  رده کردی، زیرا این میحجاب 

 تر و بهتر است. آنگاه آیة حجاب نازل شد. های آنان  اکیزه قلب

                                           
، نسااائی 7059و  7057، ترمااذی 5408، مساالم 6075و  6079و  4705صااحیح اساات، بواااری  -1

از اناس روایات کارده اناد.  726 «اساباب نازول»واحدی در  و 55402و  55456 «الکبری»در 

 توریج محقق. 5567 «زاد المسیر»

 از انس روایت کرده اند. 08657و طبری  7057ترمذی  -2

تفسایر »و ابان ابوحااتم چنانچاه در  5217« الکباری»، نساائی در 5217« مفاردادب »بواری در  -3

آمده از طریق مجاهد از عایشه روایت کرده اند. این اسناد منقطاع و ضاعیف  605/  7« ابن کثیر

از مجاهاد باه قسام مرسال روایات کارده. دار  729است، چاون مجاهاد از عایشاه نشانیده. واحادی 

نقاال کاارده. بااه  111/  7« توااریج الکشاااف»چنانچااه حااافظ در شاامارد  قطناای ایاان را درساات می

بااه توااریج محقااق نگاااه  5872« احکااام القاارآن»و  1216« تفساایر قرطباای»و  924« الکشاااف»

 کنید.
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حافظ ابن حجر گفته است: امکان جمع بین ایان روایاات وجاود دارد باه ایان ترتیاب 

گرفته باشد،  اس از جهات  که این واقعه اندکی قبل از قصة ام المؤمنین زینب صورت

نزدیکی این دو باهم سبب نزول آیة حجاب را به این واقعه مربوط دانساته اناد. و هایچ 

 مانعی وجود ندارد که این آیه چندین سبب نزول داشته باشد.

روایت کرده است: چون رسول خدا به سوی  ابن سعد از محمد بن کعب  -887

نشستند ]این کار  رفتند و می با شتاب به آنجا میای از مسلمانان  رفت عده خود می خانة

شد[ و این حالت از سیمای مبارا هم مشوص نبود.  یامبر از  موجب آزار  یامبر می

کرد. مسلمانان به سبب ارتکاب این عمل  داشت و به غذا دست دراز نمی ها شرم می آن

 ﴿مورد سرزنش قرار گرفتند. و آیة 

    
     

    
    
   

   
    

    
     
    

   
     

   
     

      
   
     

    ﴾... .نازل شد 

تااا آخاار  ﴾  ﴿اسااباب ناازول: کااالم او تعااالی 

 آیه.

ا: ابن ابوحاتم از ابن زید روایت کرده است: باه  یاامبر اکارم اطاالع دادناد  -884

کنم.  ن رفت با فالن همسارش ازدواج مایاز جها گوید: اگر نبی اکرم  که شوصی می

     ﴿ ااااااااااااااس 

 ﴾ تا آخر آیه نازل شد
(1)

. 

                                           
 از عبدالرحمن بن زید روایت کرده این مرسل و ضعیف است. 08607طبری  -1
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روایت کرده است: مردی با خود عزم کرد که بعد از وفات  باز ابن عباس  -881

کنااد. در بااارة او ایاان آیااه نااازل شااد. ساافیان  نباای اکاارم بااا یکاای از زنااان او ازدواج می

بوده است لگوید: یاد کرده اند که مقصد آن مرد عایشه  یم
(1)

. 

گفاات کااه محمااد  ا: و از ساادی روایاات کاارده اساات: طلحااه باان عبیاادهللا  -886

کناد، خاودش زناان ماا را ]بعاد از وفاات ماا[ باه  دختران عماوی ماا را از ماا  نهاان می

آوریم.  س  اح درمیای  یش آمد زنان او را به عقد نک گیرد. اگر برایش حادثه نکاح می

این آیه نازل شد
(2)

. 

ا: اباان سااعد از ابااوبکر باان محمااد باان عماارو باان حاازم روایاات کاارده اساات:  -887

کنم.  اس  طلحه بن عبید هللا گفت: اگر رسول خدا از جهان بارود باا عایشاه ازدواج مای

در بارة او این کالم الهی نازل شد
(3)

. 

ه بن عبیادهللا درسات نیسات. قرطبای فرماید: نسبت این سون به طلح ]ابن عطیه می

فرماید: این سون را از بعضی بزرگان صاحابه  گفته است: استاد ما امام ابوالعباس می

هاا از ایان ساونان مبارا هساتند، زیارا ابهاار امثاال ایان گفتاار از  حکایت کرده اناد، آن

روغ ها بعید است چون که این گفتار مناسب منافقان جاهل است،  س این سون باه د آن

نقل شده است[
(4)

]شوص دیگری هم به این اسم و اسم  در و نسب موجود بوده که در  

    ﴿بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة او 

﴾... .گویااد: ماان در صااحت  حااافظ ساایوطی می نااازل شااده اساات

این خبر شدیداً در شک بودم، چرا طلحه یکی از عشرة مبشاره اسات و مقاام او بااالتر 

ایاان سااونان را بگویااد، تااا ایاان کااه دانسااتم کساای کااه ایاان سااون را گفتااه از آن اساات کااه 

شوص دیگری است، اما اسم او و اسم  در و نسبش با این مشترا بوده[
(5)

. 

                                           
وصااً در روایااتش از ثاوری. سات، خص. در این اسناد مهران بن ابوعمر ضاعیف ا69/  7بیهقی  -1

 توریج محقق. 0519 «تفسیر شوکانی»

معضل است، سدی بسیار احادیث منکر روایات کارده. اگار مقصاود سادی طلحاه باه عبیادهللا ]بان  -2

باود احتماال  عثمان[ یکی از ده یاار بهشاتی باشاد باطال و افتاراء اسات و اگار یکای از مناافقین می

باه  072/  0 «اإلصاابه»یان شده است: حاافظ ابان حجار در ب داشت به جاهای دیگر هم همینگونه

 ﴿شااود در بااارة ایاان  گفتااه می»گویااد:  باان عبیاادهللا باان مسااافع می شاارح حااال طلحااه

   ﴾... ه اسااات ایااان ساااون را ناااازل شاااد

ز از اباان شاااهین باادون اسااناد روایاات کاارده و گفتااه اساات: گروهاای ا «الزیاال»]ابااو[ موساای در 

تفساایر » «شااوص، طلحااه یکاای از عشاارة مبشااره اسااتمفساارین بااه خطااا گمااان کاارده انااد کااه ایاان 

 توریج محقق. 0516 «شوکانی

روا و این اساناد جاداً ضاعیف اسات. ، این مرسل است. در این اسناد واقدی مت560/  8ابن سعد  -3

 توریج محقق. 5572 «زاد المسیر»

 .099، ص 4ر، ج محمد بن علی شوکانی، تفسیر فتح القدی -4

 .5422علی بن برهان الدین حلبی، سیرة حلبیه، دار المعرفه، بیروت، سال نشر  -5
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روایت کرده است:  سر عموی یکی از زنان  یاامبر  بجویبر از ابن عباس  -888

ینجا نایستی، آن مرد گفت.  یامبر گفت: از امروز به بعد در ا آمده بود و با او سون می

گفت: ای رسول خدا! این دختر عموی من است ما باهم ساون زشات و نا ساند نگفتایم. 

دانم، بادون شاک هایچکس از خادا غیاورتر نیسات و بعاد از او   یامبر گفت: این را مای

گفتن باا  هیچکس از من غیورتر نیست. آن شوص کمی دور شد و گفات: مارا از ساون

کنم.  بعاد از مار  او حتمااً باا دختار عماوی خاود ازدواج مایکناد  دختر عمویم مناع می

گفتاه اسات: آن مارد یاک  ببنابراین، خدای عزوجل این آیه را نازل کرد. ابن عبا س 

غااالم را آزاد کاارد و ده شااتر را در راة خاادا صاادقه داد و مناسااک حااج را  یاااده بااه جااا 

آورد. تا خدا توبة او را از بابت این سون باذیرد
(1)

. 

   ﴿: 17ب نزول آیة اسبا

    
   

    

﴾. 
روایت کرده است: چون رسول  ابن ابوحاتم از طریق عوفی از ابن عباس  -889

ای در باارة ایان  یوناد، بادگویی و  هخدا با صفیه دختر حیی بن اخطب ازدواج کرد. عد

   ﴿ساارایی کردنااد. ایاان آیااه  یاوه

 ﴾... ها نازل شد در بارة آن
(2)

. 

جااویبر از ضااحاا از اباان عباااس روایاات کاارده اساات: عباادهللا باان اباای و  -892

فت: کدامیک از ضمن ایراد خطبه گ بهتان زدند، رسول خدا  لهمراهانش به عایشه 

نماید و کسانی را کاه  کند در برابر کسی که آزار و اذیتم می شما مرا کمک و یاری می

کند. این آیه نازل شد در صدد اذیت من هستند در خانة خود جمع می
(3)

. 

  ﴿: 19اسباب نزول آیة 

   
   
    

     

                                           
اسناد این جداً ضاعیف اسات از جهات جاویبر بان ساعید زیارا او متاروا و ماتهم باه کاذب اسات و  -1

کند و ضحاا با ابن عباس مالقی نشاده اسات.  اس ماتن باطال اسات.  عادتاً از ضحاا روایت می

 به توریج محقق نگاه کنید. 0562« ر شوکانیتفسی»

از عطیااة عااوفی از اباان عباااس، عااوفی واهاای اساات و از او  08645جااداً ضااعیف اساات، طبااری  -2

 توریج محقق. 5577« زاد المسیر»های مجهول روایت کرده اند.  راوی

عبااس اسناد این جداً ضعیف است از جهت جویبر، زیرا او متروا متهم است و ضاحاا باا ابان  -3

 مالقی نشده است.
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 ﴾(1)
. 

روایت کرده است: بعد از نزول آیاة حجااب ام الماؤمنین  لبواری از عایشه  -895

ه بیارون رفات، چاون قاد های خاود از خانا با لباس حجاب برای رفع نیازمنادی لَسوَده 

شاناخت.  بلند و تومند بود کسی که با او آشنایی داشت در چادر و رو وش هم او را می

مااانی نیااک بیناادیش  او را دیااد و گفاات: ای سااوده! از مااا  وشاایده و  نهااان نمی عماار 

 ریاده برگشات. و رساول  گذاری، سوده دیگرگون و رنگ چگونه از خانه  ا بیرون می

خورد یک قطعه گوشت به دست داشات. ساوده داخال شاد و  من شام میدر خانة  خدا 

رفتم عمار بارایم چناین و چناان گفات.  گفت: من برای اجرای حوایج خویش بیرون مای

گوید: حالت نزول وحی بر رسول خادا  دیادار شاد. هناوز گوشات را تماام  می لعایشه 

هاا اجاازه داد  ما زننکرده بود که آن حالت مرتفع گردید. گفت: کردگار جهان بارای شا

ها و ضروریات خویش از خانه بیرون بروید که برای رفع نیازمندی
(2)

. 

رده اسات: زناان  یاامبر بارای از ابومالاک روایات کا «طبقاات»ابن سعد در  -890

هاااا رویااااروی  ای از منافقاااان باااا آن رفتناااد و عاااده ج خاااود شاااب بیااارون مییوارفاااع حااا

ایاان باباات شااکایت کردنااد، ایاان موضااوع بااه شاادند و از  هااا آزرده می گردیدنااد، آن می

دهیم.  اس آیااة  منافقاان گفتاه شاد در جااواب گفتناد: ماا بااا کنیزهاا ایان عمال را انجااام مای

﴿   

  
   
    

     

﴾  نازل شد
(3)

. 

به همین معنی روایت کرده است و از حسن و محمد بن کعب قربی  -897
(4)

. 

*** 

 سورة سبا

 آیه است 14این سوره مکی و 

                                           
اى  یامبر، به زنانت و دخترانت و زناان مؤمناان بگاو: روسریهایشاان را بار خاود فارو »ترجمه:  -1

 وشااند. ایاان نزدی تاار اساات و بااه آن ااه شااناخته شااوند، و آزار نبیننااد. و خداونااد آمرزنااده مهربااان 

 .«است

تواااریج  0574 «نیتفسااایر شاااوکا» 0572ح  5729/  4م و مسااال 1077صاااحیح اسااات، بوااااری  -2

 محقق.

ن اساناد واقادی متاروا اسات. روایت کارده مرسال اسات باا ایان وصاف در ایا 545/  8ابن سعد  -3

 توریج محقق. 0571 «تفسیر شوکانی»نکر است. م «همسران  یامبر»کلمات 

 روایت کرده در این سند واقدی متروا است. 545/  8ابن سعد  -4
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    ﴿: 51اسباب نزول آیة 

     
     
   

     

 ﴾(1)
. 

فاروه  :ابن ابوحاتم از علی بن رباح روایت کرده است: یکای بارایم گفات کاه -894

آماد و گفات: ای نبای خادا! اهال ساباء مردمای  بن مسیک غطفانی خدمت رسول خدا 

از بودند، من بیم دارم که آنان از اسالم برگردند، آیاا اند که در جاهلیت عزیز و سرافر

هااا تاااکنون بااه ماان هاایچ  هااا بجاانگم؟  یااامبر فرمااود: در بااارة آن در آن حااال ماان بااا آن

   ﴿دساتوری داده نشااده اساات.  ااس آیااة 

 ﴾... .نازل شد 

   ﴿: 74اسباب نزول آیة 

     
   

   

﴾(2)
. 

ابن مناذر و ابان ابوحااتم از طریاق سافیان از عاصام از اباو -891
(3)

رزیان روایات 

هاا باه ساوی شاام سافر کارد و دیگاری  کرده اند: دو نفر باهم شریک بودند، یکی از آن

مبعوث شد، آن شوص به رفیق خود نامه نوشت و از او راجاع  ماند، چون نبی اکرم

بااه اسااالم و ارشااادات  یااامبر سااؤال کاارد. دوسااتش در جااواب او نوشاات: هاایکس از او 

 یروی نکارده اسات، مگار مشاتی از فرومایگاان و تنگدساتان قاریش. آن مارد تجاارت 

ایی کان، و خود را ترا کرد و به نزد دوست خاود آماد و گفات: مارا باه نازد او راهنما

هاا را هام خواناده باود  اس نازد  یاامبر آماد و  رساید: باه چاه چیاز دعاوت  بعضی کتاب

دهم کاه  یگفت: شهادت م ی؟  یامبر هدایت نوربوش اسالم را برایشان بیان کرد.نک می

گفات: هایچ  یغمباری  فرستادة خدا هستی،  یامبر گفت: چاه چیاز سابب هادایتت گردیاد؟

 یااروانش ضاااعفا و تهیدساااتان بااوده اناااد.  اااس آیاااة مبعااوث نشاااده اسااات مگاار ایااان کاااه 

﴿     

     

                                           
ا در مس نهاى آنان مایه عبرتى باود. دو بااغ از راسات و چاپ. [ سب بى گمان براى ]قوم»ترجمه:  -1

]گفتیم:[ از روزى  روردگارتان بوورید و براى او شا ر گزاریاد. شاهرى  ااكیزه و  روردگاارى 

 .«آمرزنده ]دارید[

اى نفرساتادیم مگار آن اه متنعماان آن ]شاهر[ گفتناد: باى  و در هایچ شاهرى هشادار دهناده»ترجمه:  -2

 .«اید[ هستیم كه شما یافتهشك من ر رسالتى 

 تصحیف شده. «ابن»ها به  در نسوه -3
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 ﴾  نازل شد. رساول خادا باه دنباال او فرساتاد کاه

کردگار عالم به تصدیق گفتارت وحی نازل کرد
(1)

. 

*** 

 طرسورة فا

 آیه است 41این سوره مکی و 

   ﴿: 8اسباب نزول آیة 

     
     

      
     

    

﴾(2)
. 

 جااویبر از ضااحاا از اباان عباااس روایاات کاارده اساات: زمااانی نباای اکاارم  -896

فرمود:  روردگارا! دین خاود را باه عمار بان خطااب و یاا ابوجهال بان هشاام عزیاز و 

را هادایت کارد و ابوجهال باه گمراهای و جهالات  عمار  نیرومند گردان،  اس خادا 

   ﴿باااقی مانااد. ساااس در بااارة آن دو آیااة 

  ﴾... نازل شد
(3)

. 

   ﴿: 09اسباب نزول آیة 

   
   

   

                                           
رده کاه اسناد مرسل و ضعیف است چون ابورزین تابعی است از وی عاصام بان بهدلاه روایات کا -1

 به توریج محقق. 0581 «تفسیر شوکانی»کند  صدوق است اما خطا می

بیناد ]چاون  ه شده، لذا آن را نیاك ماىآیا كسى كه كردار زشتش براى او آراسته جلوه داد»ترجمه:  -2

گاذارد و هار كاس را  كسى است كه چنین نیست؟[ بى شك خداوند هر كس را كه بوواهد بیراه مى

كند.  س نباید وجودت از حسارت خاوردن بار آناان از باین بارود. باى گماان  كه بوواهد هدایت مى

 .«كنند داناست خداوند به آنچه مى

بااه خاااطر جااویبر زیاارا او متااروا اساات و ضااحاا بااا اباان عباااس اسااناد ایاان جااداً ضااعیف اساات  -3

مالقات نکرده صحیح عموم آیه است اما از چند وجه آمده که  یاامبر خادا باه ایان چیاز دعاا کارد، 

 .146و  584و  587/  5 «کشف الوفا»»ها به مجموع قوی هستند.  این
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﴾(1)
. 

خود از ابن عباس روایات کارده اسات:  «فسیرت»عبدالغنی بن سعید ثقفی در  -897

   ﴿ایاااااااااااان گفتااااااااااااة خاااااااااااادا 

   

﴾  در بارة حصین بن حرث بن عبدالمطلب بن عبادالمناف

قریشی نازل شده است
(2)

. 

  ﴿: 71اسباب نزول آیة 

     
    

   ﴾(3)
. 

و ابن ابوحاتم از طریق نفیع بن حرث از عبدهللا بان ابای  «البعث»بیهقی در  -898

است کاه گفت: ای رسول خدا! خواب چیزی  اوفی روایت کرده اند: شوصی به نبی 

کند آیا در جنت هم خواب است؟ گفت:  میایزد تعالی در دنیا ما را با آن خرسند و شاد 

فات:  اس نشااط و آراماش نه، زیرا خواب قرین مر  است و در جنت مر  نیسات. گ

این سون را بس بزر  شمرد و گفات: در بهشات سساتی و  ت؟  یامبر ها در چیس آن

 ﴿هاااااا شااااااد و راحتناااااد.  اااااس خااااادا  رناااااج روانااااای نیسااااات در هماااااه احاااااوال آن
    

   ﴾  را ناااااااااااااازل

 کرد.

  ﴿: 40اسباب نزول آیة 

   
   

     

                                           
اناد  كنند[ و نماز بر  ا داشاته عمل مىخوانند ]و به آن  به راستى آنان كه كتاب خدا را مى»ترجمه:  -1

بوشاند، امیاد باه ساودایى دارناد كاه ]هرگاز[ كاساتى  ایم  نهان و  یدا ماى و از آنچه روزیشان كرده

 .« ذیرد نمى

متن باطل است و سندش تباه. در این سند عبدالغنی ضعیف و تفسیر را از موسی بان عبادالرحمن  -2

تحقیاق محماود  040/  0کناد. ابان حباان ] ث وضاع میکند او دروغگوسات و حادی ثقفی روایت می

گوید: دجال است کتابی را در تفسایر جماع و باه ابان جاریج  ابراهیم زاید[ در خصوص موسی می

لساان »و  050و  055/  4و  640/  0 «میزان االعتدال»دهد. به  از عطا از ابن عباس نسبت می

کناد. و ایان کاه تنهاا ثقفای ایان را  ضع تهدیاد میهای و نگاه کنید. و متن را نشانه 41/  4 «المیزان

 روایت کرده دلیل وهن این است.

[ فضل خویش ما را به سراى  ایادار در آورد. در آنجاا باه ماا رنجاى  كسى كه از ]روى»ترجمه:  -3

 .«نرسد و در آنجا ما هیچ خستگى نبینیم
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   ﴾(1)
. 

گفتناد: اگار  بوحاتم از ابن ابو هالل روایات کارده اسات: قاریش هماواره میابن ا -899

بردارتر و   روردگار از باین ماا  یاامبری مبعاوث کناد. در میاان هماة امام از ماا فرماان

منقادتر به دستورات الهی و همچنان هدایت  ذیرتر و استوارتر به تمسک و  یروی از 

  ﴿کتااااااااااب او نوواهاااااااااد باااااااااود.  اااااااااس خااااااااادا 

    
    

﴾  :اگار در نازد : گفتناد [ مى و ]عربهاى ناگرویده( 568 – 567)صافات

   ﴿و  «ماااااااا خبااااااارى از  یشاااااااینیان باااااااود

   

 ﴾  :باااار مااااا فاااارو  اگاااار كتاااااب»( 517)انعااااام

 ﴿و  «تاار بااودیم شااد، از آنااان راه یافتااه فرسااتاده مااى

    
   

   ﴾  .را نااازل کاارد

جساتند و  یهود همواره به واسطة بعثات نبای کاریم بار نصااری نصارت و  یاروزی می

 شود. ند: ما دریافته ایم که  یامبری برانگیوته میگفت می

*** 

                                           
اى باه نازد  ه اگار هشادار دهنادهترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد كردند كا و به سوت»ترجمه:  -1

[ آنان آمد، در  اى به ]سوى تر خواهند بود.  س چون هشدار دهنده آنان بیاید، از هر اّمتى راه یافته

 .«حّق آنان جز گریز نیفزود
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 سورة یس

 آیه است 87این سوره مکی و 

  ﴿: 52 – 5اسباب نزول آیة 

  ﴾. 
 روایت کرده است: رسول خدا  باز ابن عباس  «دالئل»ا: ابونعیم در  -922

کرد. مشرکان قریش از این  بلند قراءت میدر مسجد الحرام قرآنکریم را به صدای 

ها به  های آن رنجیدند و به دستگیری آن بزرگوار اقدام نمودند. ناگاه دست امر

شان  یچید و بینایی خود را از دست دادند. خدمت رسول خدا آمدند و عر   گردن

رد و دهیم.  یامبر دعا ک کردند، ای محمد! تو را به خدا و  یوند خویشاوندی سوگند می

  ﴿ها دور شد.  س  آن حالت از آن

   
    
     

   
    

    
    

    ﴾(1)
 

گوید: از آن گروه یک نفر هم مسلمان نشد نازل شد. ابن عباس می
(2)

. 

عکزمه روایت کرده است: ابوجهل گفت: اگر محمد را ا: ابن جریر از  -925

   ﴿کنم.  س آیة  دیدم چنین و چنان می

    
    
   
    

    

                                           
[ باار راه  ]اسااتوارى . كااه تااو از رسااوالنى. سااوگند بااه قاارآن ]سرشااار از[ ح مااتیااس. »ترجمااه:  -1

تااا گروهااى را كااه  [. ]خداونااد[  یروزمنااد مهربااان ]را مااراد دارم [ فروفرسااتاده ]كتاااب  .راساات

بى گمان وعده ]كیفر[ بر بیشتر آنان تحقّاق . اند و خود غافلند، هشدار دهى  درانشان هشدار نیافته

 .«آورند یافته است  س آنان ایمان نمى

روا و اسناد جاداً روایت کرده است، در این اسناد نضر بن عبدالرحمن مت 517 «دالئل»ابونعیم  -2

 ضعیف است.



   

 115 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

 ﴾(1)
گفتند: محمد اینجاست  نازل شد. مشرکان می 

گفت: کجاست؟ کجاست؟ دید و می اما ابوجهل نمی
(2)

 

   ﴿: 50اسباب نزول آیة 

    
    
    

﴾(3)
. 

ترمذی به نحو حسن و حاکم به قسم صحیح از ابوسعید خدری روایات کارده  -920

کردناد و تمایال داشاتند کاه باه نزدیاک مساجد  می اند: بنو سلمه در کراناة مدیناه زنادگی

   ﴿نباااااااوی انتقاااااااال یابناااااااد.  اااااااس آیاااااااة 

    

﴾ تان بااه  نااازل شااد. و رسااول خاادا گفاات: آثااار قاادم

 شود به جای خود باشید. اعمال خیرتان نوشته می

همینگونه روایت کردهطبرانی از ابن عباس نیز  -927
(4)

. 

   ﴿: 77اسباب نزول آیة 

    

    ﴾(5)
. 

روایات کارده اسات: عاصای بان وائال  بحاکم به قسم صحیح از ابن عبااس  -924

رد و گفات: ای محماد! ای را آورد و ریزریاز کا استووان  وسیده حضور رسول خدا 

کناد، و تااو را هاام  شااود؟ رساول خاادا گفات: آری، خاادا ایان را زنااده می آیاا ایاان زناده می

کناد.  اس آیاة  کناد و هام باه آتاش ساوزان جهانم واردت می میراند و دوبااره زناده می می

                                           
ایام در نتیجاه سار افراشاته  هاا اف ناده حقّا كه ما در گردنهاى آنان طوقهایى تا ]زیر[ چاناه»ترجمه:  -1

ایام. آن گااه  و  یشاروى آناان ساّدى و  شات سرشاان ]نیاز[ ساّدى قارار داده. [ اند ]و دیده فروهشته

 .«چیز[ نتوانند دیدایم،  س آنان ]هیچ  [ آنان را فرو  وشانده ]چشمان
 .09264طبری  -2

گردانیم و آنچه ]از كارهاى نیك و بد[ كه از  ایش  بى گمان ماییم كه مردگان را زنده مى»ترجمه:  -3

نویساایم. و همااه چیااز را در كتااابى روشاانگر باار  [ را مااى [ رد ]گامهایشااان انااد و ]حتّااى فرسااتاده

 .«ایم شمرده
تواااریج  5597 «زاد المساایر»روایااات کاارده انااد.  09272و  09269و طبااری  781اباان ماجااه  -4

 محقق.

جاویى آشا ار  ایم، آن گاه او ستیزه اى آفریده آیا انسان نیندیشیده است كه ما او را از نطفه»ترجمه:  -5

 .«شده است
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﴿    

  ﴾ تا آخر سوره نازل شد
(1)

. 

ابن ابوحااتم از چناد طریاق از مجاهاد، عکرماه، عاروه بان زبیار و سادی باه  -921

همین معنی روایت کرده است که آن شوص را أبی بن خلف گفته اند
(2)

. 

*** 

 سورة صاف ا 

 آیه است 580این سوره مکی و 

   ﴿: 64اسباب نزول آیة 

   ﴾(3)
. 

گفات: ایان رفیاق شاما  ابن جریر از قتاده روایت کرده است: ابوجهال می ا: -926

کناااد کاااه در باااین آتاااش دوزخ درخااات اسااات. در حاااالی کاااه آتاااش درخااات را  گماااان می

هاا از  دانیم. چاون آن سوزاند. به خدا سوگند ما زقوم را باه جاز خرماا و مساکه نمای می

 ﴿وجااود درخاات در قعاار جهاانم تعجااب کردنااد. خاادای عزوجاال آیااة 

    

 ﴾ را نازل کرد
(4)

. 

و از سدی به همین معنی روایت کرده است -927
(5)

. 

  ﴿: 518اسباب نزول آیة 

    
   

  ﴾(6)
. 

                                           
داننااد.  روایاات کاارده، حاااکم و ذهباای بااه شاارط بواااری و مساالم ایاان را صااحیح می 409/  0حاااکم  -1

و  5880 «حکاام القارآنا»یار باه قسام مرسال روایات کارده اسات. بان جب از سعید 02047طبری 

 به توریج محقق. 5024 «زاد المسیر»

 09040طبری از مجاهد به قسم موتصر روایت کرده است و این مرسل است و  09042طبری  -2

از ابومالک به قسم مرسل روایت کرده اناد. خالصاه:  705 «اسباب نزول»از قتاده و واحدی در 

چند وجه آمده که این آیه به شان عاصای و ابان خلاف اسات. بنااء اصال محفاوب اسات، اگرچاه  از

، 1585/  2 «الجامع ألحکاام القارآن»به  -وهللا اعلم-این دو مضطربند مفسرین در تعیین یکی از 

 به توریج محقق نگاه کنید. 5028 «زاد المسیر»و  0527 «فتح القدیر»

 .«آید ر ژرفاى دوزخ بر مىآن درختى است كه د»ترجمه:  -3
 روایت کرده مرسل و ضعیف است. 09798طبری  -4

 .67، ص 07تفسیر طبری، همان منبع، ج  -5

[ خویشاااوندى مقااّرر كردنااد. حااال آن ااه جنّیااان  [ بااین او و جنّیااان ]رابطااه و ]آن كااافران»ترجمااه:  -6

 .«[ احضار خواهند شد اند كه آنان ]براى بازخواست دانسته
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ااااااَویبِر از ضااااااحاا از اباااااان عباااااااس  -928 روایاااااات کاااااارده اساااااات: آیااااااة  بج 

﴿   

 ﴾...  ،در بااارة سااه قبیلااه از قااریش: ساالیم

 خزاعه و جهینه نازل شده است.

 از مجاهااد روایاات کاارده اساات: بزرگااان قااریش «شااعب االیمااان»بیهقاای در  -929

خادا هساتند. اباوبکر صادیق گفات:  اس مادرشاان کیسات؟  گفتند: فرشاتگان دختاران می

 ﴿هااااااا دختااااااران بزرگااااااان جاااااان هسااااااتند.  ااااااس خاااااادا  گفتنااااااد: آن

   

 ﴾ .را نازل کرد 

  ﴿: 561اسباب نزول آیة 

 ﴾(1)
. 

روایت کرده است: مردم در ابتدا  راکنده  مالک ابن ابوحاتم از یزید بن ابو -952

  ﴿خواندناااااااااااااد.  اااااااااااااس آیاااااااااااااة  نمااااااااااااااز می

 ﴾  نااازل شااد و بااه مساالمانان دسااتور داد

 به صفوف منظم نماز بووانند.

 ابن منذر نیز از ابن جریج به همین معنی نقل کرده است. -955

 ﴿: 576اسباب نزول آیة 

 ﴾(2)
. 

روایت کرده است: مشرکان گفتند: ای محمد! عذابی  بجویبر از ابن عباس  -950

ترسانی نشان بده و به شاتاب بیااور،  اس خادای بازر  آیاة  که همواره ما را از آن می

﴿  

﴾... را ناااازل کااارد
(3)

اری و مسااالم صاااحیح . ایااان روایااات باااه شااارط بوااا

است
(4)

. 

*** 

 سورة ص

                                           
 .«ایم و ما به صف ایستاده»ه: ترجم -1
 .«طلبند؟ آیا عذاب ما را به شتاب مى»ترجمه:  -2
اسناد این جداً ضاعیف اسات، از جهات جاویبر بان ساعید زیارا او متاروا اسات و او تفسایر را از  -3

کند کاه باا ابان عبااس مالقاات نکارده اسات. محقاق ایان خبار را در  استاد خود ضحاا روایت می

 ندیده  س به مراتب واهی است. هیچکدام از تفاسیر

اضافه شده زیرا مؤلف خود آگاه و چنین اشاتباهی  «ح استبه شرط بواری و مسلم صحی»کلمات  -4

 از او بعید است.
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 آیه است 88این سوره مکی و 

   ﴿: 8 – 5اسباب نزول آیة 

  ﴾. 
روایت کرده  باحمد، ترمذی، نسائی و حاکم به قسم صحیح از ابن عباس  -957

نیز در آن وقت  اند: ابوطالب بیمار شد بزرگان قریش به عیادتش رفتند و نبی کریم 

ها از  یامبر به نزد ابوطالب شکوه و شکایت کردند. گفت: ای  به عیادت او رفت. آن

خواهم که یک کلمه را به زبان  ها می خواهی، گفت: از آن برادرزاده! از قومت چه می

برداری کند و عجم خراجگزارشان  ها فرمان بیاورند تا در  رتو آن تمام عرب از آن

ال هللا: کلمه کدام است؟  یامبر گفت: ال إله إ لمه. ابوطالب گفت: آنگردد فقط یک ک

انگیز و  ها گفتند: تنها یک خدا، این یک امر شگفت خدایی نیست جز خدای یکتا. آن

    ﴿عجیب است. آنگاه آیة 

    
     

     
     
    

    
   

    
     
    

    
  
    

     
    

     
    

       
     

 ﴾(1)
نازل شدها  در بارة آن 

(1)
. 

                                           
چه بسیار نسلها را . آرى كافران در سركشى و ستیزند. )صاد( سوگند به قرآن  ند آموز»ترجمه:  -1

و شاگفت زده شادند كاه . [ رهاایى نباود ند و زمان ]زماان یش از آنان نابود كردیم كه فریاد خواست

اى از ]خود[ آناان باه ]نازد[ شاان آماده اسات و كاافران گفتناد: ایان ]فارد[ جاادوگرى  هشدار دهنده

. [ معبودان را یك معبود قرار داده است؟ بى گمان این چیزى شگفت اسات آیا ]همه. دروغگوست

[ معبودانتان ش یبا باشاید. باى  ه: بروید و بر ] رستش[ رهساار شدند ك و اشرافشان ]با این دعوت

ایاان را در آیااین اخیاار . [ اساات[ مااورد ]عاازم و[ اراده ]محمااد  اى گمااان ایاان ]دعااوت جدیااد فتنااه
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*** 

 

 

ر ما  سورة ز 

 آیه است 71این سوره مکی و 

   ﴿: 7اسباب نزول آیة 

   
   

    
   

    
     

      

    ﴾(2)
. 

روایات کارده اسات: ساه قبیلاه، عاامر، کناناه و باین  بجویبر از ابان عبااس  -954

هاا  گفتند: ماا ایان بت دانستند و می می رست بودند و فرشتگان را دختران خدا  سلمه بت

کنیم.  اس  را جز برای این که هرچه بیشتر ما را به خادا نزدیکتار نمایناد  رساتش نمای

 ها نازل شد. این آیه در بارة آن

   ﴿: 9اسباب نزول آیة 

   
   

                                                                                                             
آیا از میاان ماا قارآن بار او ناازل شاده اسات؟ . [ نیست ایم. این جز افترایى ]بیش [ نشنیده ]مسیحیّت

[ عااذاب ماارا  انااد. بل ااه هنااوز ]طعاام ن از قاارآن ماان در شااكّ گوینااد[ بل ااه آنااا ]چنااین نیساات كااه مااى

 .«اند نچشیده
، 470/  0، حااااکم 416« تفسااایر»، نساااائی در 7070، ترماااذی 0187، اباااویعلی 007/  5احماااد  -1

از ابن عبااس روایات کارده اناد. حااکم و ذهبای  700« اسباب نزول»، واحدی در 588/  9بیهقی 

آورده اناد.  760/  0و احماد  417ارای متابع است که نسائی دانند. این حدیث د این را صحیح می

شامارد و ذهبای هام باا او موافاق اسات.  روایت کارده و باه شارط مسالم صاحیح می 470/  0حاکم 

 توریج محقق. 5050« زاد المسیر»

بدان كه  رستش ناب از آن خداست. و كسانى كه باه جااى او دوساتانى گرفتناد ]گویناد:[ »ترجمه:  -2

 رستیم جز براى آن ه ما را گامى به خدا نزدیك سازند. بى گمان خداوناد باین آناان در  ا نمىآنان ر

كناد. خداوناد كساى را كاه او دروغگاویى  ورزناد، داورى ماى [ آنچه آنان در آن اخاتالف ماى ]باره

 .«كند ناسااس است، هدایت نمى
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﴾(1)
. 

 ﴿روایااات کااارده اسااات: آیاااة  بابااان ابوحااااتم از ابااان عمااار  -951

 ﴾... در بارة عثمان بن عفان نازل شده
(2)

. 

روایات کارده اسات:  بن سعد از طریاق کلبای از ابوصاالح از ابان عبااس اب -956

این آیه در مورد عمار بن یاسر نازل گشته است
(3)

. 

روایت کرده اسات: ایان آیاه در شاان ابان مساعود،  بو جویبر از ابن عباس  -957

نازل گردیده است عمار بن یاسر و سالم موالی ابوحذیفه 
(4)

. 

یت کرده است: این آیه در شاان عماار بان یاسار ناازل جویبر از عکرمه روا -958

 شده است.

 ﴿: 58 – 57اسباب نزول آیة 

   
   

     

 ﴾(5)
. 

کرده است: چون خدای متعال  جویبر به سند خود از جابر بن عبدهللا روایت -959

   ﴿آیة 

    

 ﴾ « دوزخی که دارای هفت در است و بر هر دری

( را نازل کرد. مردی از انصار حضور 44)حجر:  «ها تقسیم شده اند تعدادی از آن

دارم و در برابر هر در آن یکی  ت بردهآمد و گفت: ای رسول خدا! من هف نبی کریم 

  ﴿از بردگان خود را آزاد کردم.  س در بارة او 

                                           
و در لحظااه لحظااه شااب [ یااا كسااى كااه ا آیااا ]كسااى كااه شاارحش را گفتاایم، بهتاار اساات»ترجمااه:  -1

ترسااد و بااه بوشااایش   ااردازد. در حااالى كااه از آخاارت مااى كنااان و ایسااتاده بااه عبااادت مااى سااجده

دانند برابرناد؟ تنهاا خردمنادان  دانند و آنان كه نمى دارد؟ بگو: آیا آنان كه مى  روردگارش امید مى

 .« ذیرند  ند مى

ناد ابان ابوحااتم بیاان داشاته در ایان اساناد باه تحقیاق محقاق باه اسا 422/  1 «تفسایر»ابن کثیر در  -2

 عبدهللا بن عیسای خزاز متروا است.  س اسناد جداً ضعیف است.

 اسنادش جداً ضعیف است، به خاطر کلبی زیرا او متهم به دروغگویی و ابوصالح ضعیف است. -3

 ته شد.اسناد این جداً ضعیف است به خاطر جویبر، زیرا او متروا است، چنانچه بارها گف -4

انااد از آن ااه آن را بارسااتند و رو بااه سااوى خاادا  و آنااان كااه از طاااغوت دورى گزیااده»ترجمااه:  -5

 .«[ بندگانم م ده ده اند، م ده دارند.  س به ]آن آورده
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﴾  و﴿ 

 ﴾ .نازل شد 

ده است: زید بن عمرو بن نفیل، ابوذر ابن ابوحاتم از زید بن اسلم روایت کر -902

یکتا رست بودند. ایان آیاه در شاان ایان ساه نفار   غفاری و سلمان فارس در جاهلیت هم

نازل شده است
(1)

. 

   ﴿: 07اسباب نزول آیة 

   
    
    

   
      
      
      

 ﴾(2)
. 

 نزول این آیه در اول سورة یوسف گذشت. بسب

   ﴿: 76اسباب نزول آیة 

   
     

      

﴾(3)
. 

عبدالرزاق از معمار روایات کارده کاه بیاان داشاته اسات ماردی بارایم گفات:  -905

دهیم تاو  گفتند: خدایان ما را ناسزا نگاو و گرناه دساتور مای مشرکان به رسول اکرم 

                                           
از ابن وهب روایت کرده این مرسل است. عبدالرحمن بن زید  72528جداً ضعیف است، طبری  -1

ذکار کارده و ابان کثیار  704 «اساباب نازول»ست. واحدی در و متن جداً منکر ا بن اسلم متروا

هااا  گویااد: ایاان آیااه همااه کسااانی را کااه از عبااادت بت باادون سااند آورده و می 91/  4 «تفساایر»در 

زاد »هاا بشاارت اسات.  یاا و آخارت باه آناجتناب کردند و خااص خادا را  رساتیدند شاامل و باه دن

 به توریج محقق. 5004 «المسیر

اوند بهترین سون را نازل كرده است. كتابى همگون ]و[ مشتمل م ّررات.  وستهاى خد»ترجمه:  -2

افتد. آن گاه  وساتها و دلهایشاان باا  [ آن به لرزه مى ترسند از ]شنیدن آنان كه از  روردگارشان مى

كند و هار كاس را  شود. این هدایت خداست كه هر كس را بوواهد با آن هدایت مى یاد خدا نرم مى

 .«بیراه بگذارد، او را هدایتگرى ندارد كه خدا

[ خااوارى را در زناادگانى دنیااا بااه آنااان چشاااند. و بااى گمااان اگاار  آن گاااه خداونااد ]طعاام»ترجمااه:  -3

 .«تر است دانستند عذاب آخرت سوت مى
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 ﴿ابود سااااااااااااااااااااااازند.  ااااااااااااااااااااااس را ناااااااااااااااااااااا

  ﴾ تا آخر آیه نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 41اسباب نزول آیة 

   
   

    
     

 ﴾(2)
. 

کنااار کعبااه سااورة نجاام را  اباان منااذر از مجاهااد روایاات کاارده اساات: نباای  -900

های مشارکان یااد کارد باه مشارکان خرساندی و شاادمانی  قراءت کرد، وقتی که از بت

نازل شد ﴾...  ﴿دست داد. آنگاه آیة 
(3)

. 

  ﴿: 17اسباب نزول آیة 

   
    

      
     

  ﴾(4)
. 

حدیث بواری و مسلم در سورة فرقان گذشت
(5)

. 

یاه در روایات کارده اسات: ایان آ بابن ابوحاتم به سند صحیح از ابن عبااس  -907

مورد مشرکان مکه نازل گردیده است
(6)

. 

گفتیم: کسی که  کنند: ما همیشه می روایت می بحاکم و طبرانی از ابن عمر  -904

شاود.  اش  ذیرفته نمی بعد از شناخت حقایق و  ذیرش اسالم از دین حق برگردد و توبه

  ﴿هاااااااا آیاااااااة  وقتااااااای کاااااااه رساااااااول هللا باااااااه مدیناااااااه آماااااااد. در باااااااارة آن

                                           
 .0674عبدالرزاق  -1

ناد متنفّار آور و چون خداوند به تنهایى یاد شاود، دلهااى كساانى كاه باه آخارت ایماان نماى»ترجمه:  -2

 .«شوند شود و چون كسانى جز او یاد شوند، آن گاه است كه آنان شاد مى مى

 این حدیث مرسل است. -3

اید، از رحمات خادا  [ بگو: اى بندگانى كه بر خود اسراف كرده ]اى  یامبر، از سوى من»ترجمه:  -4

 .«مرزگار مهربانبوشد. بى گمان اوست آ ناامید نشوید. به راستى خداوند همه گناهان را مى

 .72 – 68سبب نزول آیات  -5

گویناد  با سند صحیح از ابن عباس روایت کرده است. اما آنچه بواری و مسالم می 06150طبری  -6

 بهتر است در نزد آن دو مشرکین مکه توصیص نشده بلکه در بارة همة مشرکین است.
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﴾... نازل شد
(1)

. 

به  روایت کرده است: رسول خدا  بطبرانی به سند ضعیف از ابن عباس  -901

کسی را فرستاد و او را به اسالم دعوت کرد. وحشی به  نزد وحشی قاتل حمزه 

کنی؟ در حالی که  مبارا  یامبر فرستاد: چگونه مرا به اسالم دعوت می حضور

کار و  یی کسی که قتل کند و یا زنا نماید و یا برای خدا شریک قرار بدهد گناهگو می

شود و همیشه در آن خواری و رنج  در روز قیامت به عذاب سوت گرفتار می

ام، آیا برای من راة آسان و سبکتر سراغ  ماند. من همة این اعمال را انجام داده می

    ﴿نداری؟ آنگاه آیة 

  ﴾  :( نازل شد.  س 72)فرقان

کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و اعمال نیکو وحشی گفت: این شرایط، مگر برای 

انجام بدهد بسیار دشواراست ممکن من توان انجام این اعمال را نداشته باشم.  س خدا 

﴿      

     

 ﴾  :بوشد كه به او شره  خداوند نمى»( 556)نساء

را نازل کرد. بازهم  «آمرزد آورده شود و جز آن را براى هر كس كه بوواهد، مى

بینم که مغفرت و آمرزش به مشیت و ارادة الهی واگذار شده  میهنوز  وحشی گفت:

گیرم یا نه، آنگاه خدا عزوجل آیة  شش قرار میدانم که مورد عفو و بو است و من نمی

﴿  

    

   ...﴾  .را نازل کرد

وحشی گفت: این نیکوست و اسالم را  ذیرفت
(2)

. 

   ﴿: 66 – 64اسباب نزول آیة 

   

 ﴾. 
 آید. می 507سبب نزول این آیه در سورة کافرون حدیث 

                                           
ن اساحاق از ناافع از ابان عمار از دو طریق از اب 772و واحدی  471/  0، حاکم 72580طبری  -1

هاای آن ثقاه اناد در روایات حااکم ابان اساحاق باه اخباار تصاریح  از عمر روایت کارده اناد: راوی

مجمااع »و طبراناای چنانچااه در  72587شااود. طبااری  کاارده اساات،  ااس شاابهت تاادلیس منتفاای می

در ایان ذکاری آمده از طریق ابن اسحاق از نافع از ابن عمر روایت کارده اناد.  55751 «الزوائد

 تر است. از عمر نیست، همین صحیح

روایاات کاارده در ایاان اسااناد ابااین باان ساافیان را اباان عاادی و اباان حبااان ضااعیف  55482طبراناای  -2

 شمارند. می
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از حسن بصری روایت کرده است: مشرکان به نبی  «دالئل»ا: بیهقی در  -906

گفتند: ای محمد! آیا به  دران و نیاکان خود نسبت گمراهی و ضاللت  کریم 

   ﴿دهی؟  س خدای عزوجل  می

   
   

    
    

   
     

   

 ﴾ زل کردرا نا
(1)

. 

   ﴿: 67اسباب نزول آیة 

    
   

  
   

   

﴾(2)
. 

یت کرده اسات: یهاودی نازد نبای روا بترمذی به قسم صحیح از ابن عباس  -907

ها را بر این ]به  کریم آمد و گفت: ای ابوالقاسم، در بارة روزی که خدا عزوجل آسمان

هاا را بار ایان ]هار  اش اشاره کرد[ زمین را بر ایان آب را بار ایان و کوه انگشت سبابه

گاااویی؟  اااس خااادا آیاااة  کااارد[ قااارار بدهاااد چاااه می باااار بااار انگشاااتان خاااویش اشااااره می

﴿    

﴾... را نازل کرد
(3)

. 

این حدیث در صحیح بواری به عبارت  س تالوت کرد آمده نه  س نازل کرد
(4)

. 

                                           
  کند واهی هستند.  س خبر ضعیف است. مرسل و احادیثی را که حسن به قسم مرسل روایت می -1

و ]اى . دهیااد كاه غیاار خادا را بناادگى كاانم ن فرمااان ماىبگاو: اى نادانااان، آیاا بااه ما»: ترجمهه آیهها 

 یامبر[ به راستى كه به تو و به كسانى كه  یش از تاو بودناد، وحاى كارده شاد: اگار شاره آورى، 

بل ااه خاادا را بناادگى كاان و از . بااى گمااان عمل ااردت نااابود شااود. و بااه یقااین از زیان اااران شااوى

 .«سااسگزاران باش
كه سزاوار بزرگى اوست، ارج ننهادند. و روز قیامت زمین، یاك جاا  و خداوند را چنان»ترجمه:  -2

[ او درهام نوردیاده شاوند. او  ااه و مناّزه  [ اوسات. و آسامانها در دسات ]قادرت در قبضه ]قادرت

 .«آورند برتر است است و از آنچه شره مى

اساناد آن  ه خارد شاده وروایت کرده اند. عطااء بان ساائب شاورید 7042و ترمذی  015/  5احمد  -3

 توریج محقق. 1828 «تفسیر ابن کثیر»ضعیف است. 

سااااائی در ، ن7078، ترمااااذی 0786، مساااالم 7157و  7451و  4855صااااحیح اساااات، بواااااری  -4

تفسااایر »از ابااان مساااعود روایااات کااارده اناااد.  1562و اباااویعلی  170و  475و  472 «تفسااایر»
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ا: ابن ابوحاتم از حسن روایت کرده است: زمانی یهود در آفارینش آسامان  -908

ة زمااین و فرشااتگان اندیشااید و بعااد در شااناخت  روردگااار چیزهااای گفاات کااه شایساات

  ﴿عظماااات و جااااالل خاااادای متعااااال نبااااود  ااااس 

  ﴾ .نازل شد 

ا: از سعید بن جبیار روایات کارده اسات: یهاود در باارة صافات  روردگاار  -909

 ناآگاهانه و نابوردانه چیزهایی را بیان داشتند.  س خدا این آیه را نازل کرد.

 ﴿کند: هنگاامی کاه  یت میا: ابن منذر از ربیع بن انس روا -972

  

﴾  :( نازل شد. گفتند: ای رسول خدا! این کرسی 011)بقره

  ﴿که چنین است  س عرش چگونه است؟  س آیاة 

﴾... .نازل شد 

*** 

 

 سورة غافر

 آیه است 81این سوره مکی و 

   ﴿: 4اسباب نزول آیة 

    
   

   ﴾(1)
. 

 ﴿ابن ابوحاتم از سدی از ابومالک روایت کرده است: ایان قاول خادا  -975

     

 ﴾  در بااارة حاارث باان قاایس سااهمی

 شده است.نازل 

  ﴿: 16اسباب نزول آیة 

    
      

     
    

                                                                                                             
عود روایات شاده چنانچاه در به تواریج محقاق نگااه کنیاد. ایان حادیث از ابان مسا 0750 «شوکانی

 کتب مورج است.

كنند.  س آمد و شاد آناان در شاهرها نبایاد تاو را  جز كافران در آیات خداوند مجادله نمى»ترجمه:  -1

 .«فریفته سازد
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 ﴾(1)
. 

آمدند و  ای از یهودیان نزد نبی کریم  ه است: عدهاز ابوعالیه روایت کرد -970

خیزد. او  از دجال سون به میان آوردند و گفتند: در آخر زمان دجال از میان ما برمی

را ستودند و شان و شوکت و امورات او را بس مهم و بزر  جلوه دادند و گفتند: 

 ﴿دهد.  س خدای عزوجل  چنین و چنان کارها را انجام می

   
    
      

     

 ﴾  را نازل کرد و به فرستادة خود

دستور داد که از فتنة دجال به کردگار جهان  ناه ببرد. و گفت: بدون شک آفرینش 

ها بزرگتر است. یعنی از خلقت دجال زمین از آفرینش انسان آسمان و
(2)

. 

و از کعااب االحبااار روایاات کاارده اساات ایاان سااون خاادا در مااورد یهااود کااه  -977

 انتظار بهور دجال را داشتند نازل گردیده است.

    ﴿: 66اسباب نزول آیة 

    
    

    
   

 ﴾(3)
. 

روایت کرده است: ولید بن مغیره و شایبه بان ربیعاه  بجویبر از ابن عباس  -974

گفتند: ای محمد! از گفتار خود برگرد و به دین  دران و نیاکان خود متوسل شاو آنگااه 

     ﴿آیااااااااة 

    ﴾... 

نازل شد
(4)

. 

                                           
در آیاات خادا جادل  -بى هیچ حّجتى كاه برایشاان ]از ساوى خداوناد[ آماده باشاد -آنان كه»ترجمه:  -1

كبرى كه خود به آن نوواهند رسید، وجود ندارد.  س به خداوند  نااه ورزند. در سینه آنان جز  مى

 .«[ هموست كه شنواى بیناست بر. ]و بدان

 توریج محقق. 0771 «تفسیر شوکانی»مرسل و ضعیف است.  -2

هااى روشانگر از ساوى  روردگاارم باراى مان  وقتى نشاانه -ام از آن ه بگو: من منع شده»ترجمه:  -3

ام كاه باراى  روردگاار  خوانیاد و فرماان یافتاه [ مى بارستم كه شما ]به نیایش كسانى را -آمده است

 .«جهانیان فرمانبردار شوم

کناد کاه باا ابان  اسناد این جداً ضعیف اسات، زیارا جاویبر متاروا اسات و از ضاحاا روایات می -4

 عباس مالقی نشده.
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*** 

 سورة فصلت

 آیه است 14این سوره مکی و 

  ﴿: 00اسباب نزول آیة 

    
    
    

     

 ﴾(1)
. 

روایات کارده اناد:  بواری، مسلم، ترمذی، احمد و دیگاران از ابان مساعود  -971

در نزدیک کعبه سه نفر بااهم منازعاه کردناد، یکای ثقفای و دو دیگار قرشای و یاا یاک 

کنید خدای عزوجال هرچاه  فکر می ها گفت: آیا قرشی و دو نفر ثقفی بودند، یکی از آن

شاانود و  شاانود، دیگااری گفاات: اگاار آشااکارا سااون بگااوییم می گااوییم می ها می مااا انسااان

شنود. دیگری گفت: اگر گفتار آشکارا ما را بشنود سونان  نهاام  گفتار  نهان ما را نمی

  ﴿شاااااااانود. آنگاااااااااه خاااااااادا آیااااااااة  مااااااااا را نیااااااااز می

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 42اسباب نزول آیة 

    
    

      
   

    
     

 ﴾(3)
. 

اباااان منااااذر از بشاااار باااان تماااایم روایاااات کاااارده اساااات: ایاااان کااااالم عزیااااز  -976

﴿     

                                           
یشاان باه زیاان شاما گاواهى شدید كه ]مباادا[ گاوش و چشامان و  وستها و در حجاب نمى»ترجمه:  -1

 .«داند كنید نمى دهند. بل ه گمان بردید كه خداوند بسیارى از آنچه را كه مى

، نسااااائی در 7048، ترمااااذی 0771ساااالم ، م7105و  4857و  4856صااااحیح اساااات، بواااااری  -2

تواریج  0748 «تفسایر شاوکانی»از ابن مسعود روایت کرده اناد.  444/  5، احمد 488 «تفسیر»

 محقق.

گرایناد بار ماا  وشایده و  نهاان  [ ماى [ ما باه كا ى ]و باطال هاى ]حقّ  كسانى كه در نشانه»ترجمه:  -3

نیستند. آیا كسى كه در آتش انداخته شود بهتر اسات یاا كساى كاه روز قیامات ایمان بیایاد؟ هار چاه 

 .«كنید بیناست خواهید، ب نید، او به آنچه مى مى
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﴾  در باارة ابوجهاال و عماار باان یساار  نااازل شااده

است 
(1)

. 

  ﴿: 44اسباب نزول آیة 

   
    

     
   

    
    

    
    

 ﴾(2)
. 

گفت: چرا قرآن  بن جریر از سعید بن جبیر روایت کرده است: قریش میا -977

های دیگری نازل نشد، به همین سبب خدا  هم به زبان عربی و هم به زبان

﴿   

﴾ «گفتند: چرا آیات قرآن واضح و  کافران عرب می

خدای متعال به هر زبان  از این آیهرا تا آخر آیه نازل کرد. بعد  «روشن بیان نشد

نازل کرد
(3)

   ﴿. ]در 

 ﴾  :( سنگ و گل فارسی است که معرب شده 4)فیل– 

 سجل[.

بدون همزة استفهام است «اعجمی»گوید: بنابراین سبب نزول آیة  میابن جریر 
(4)

. 

*** 

 

 سورة ش وری

                                           
بشر بن تمیم روایت کرده این مرسال و ضاعیف، صاحیح از  0757 «نتفسیر قرآ»عبدالرزاق در  -1

 عموم آیه است.

هاایش  گفتند: چارا آیاه دادیم، به یقین مى و اگر آن را قرآنى به زبانى غیر عربى قرار مى»ترجمه:  -2

[ عرباى اسات؟ بگاو آن  [ باه زباان غیار عرباى و ]مواطاب اند؟ آیاا ]قارآن [ نشده تفصیل ]و روشن

آورند در گوشهایشان سانگینى اسات. و آن  فاست. و كسانى كه ایمان نمىبراى مؤمنان هدایت و ش

 .«شوند [ بر آنان مایه بى بصیرتى است. اینان از جایى دور ندا داده مى ]قرآن

 این مرسل است. 72185طبری  -3

گوید: در این کلمه قراءت درست در نزد ما قراءت  است چنانچه می «اعجمی»در نزد ابن جریر  -4

 04شهرهاست، به ثبوت همازة اساتفهام باه خااطر اجمااع حجات بار آن. تفسایر طباری، ج  قاریان

 تفسیر همین آیه. 507ص 
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 آیه است 17این سوره مکی و 

  ﴿: 56اسباب نزول آیة 

     
   

   
    

 ﴾(1)
. 

 ﴿کنااااد: هنگااااامی کااااه آیااااة  اباااان منااااذر از عکرمااااه روایاااات می -978

    

﴾  نازل شد. مشرکان به مسلمانانی که در مکه ساکن بودند گفتناد: ماردم گاروه

گروه دین خدا را  ذیرفتند، شما برای چه در بین ما قرار دارید، از نزد ما برویاد.  اس 

    ﴿آیاااااة 

    ﴾... 

 نازل شد.

گفتناد: کتااب  ا: عبدالرزاق از قتاده روایت کرده است: یهود و نصااری می -979

ما قبل از کتاب شما و  یغمبر ما قبل از  یغمبر شماسات و خاود ماا در خیار و فضایلت 

 ﴿از شاااااااااااما برتاااااااااااریم. در ایااااااااااان ماااااااااااورد آیاااااااااااة 

﴾... نازل شد
(2)

. 

  ﴿: 06 – 07اسباب نزول آیة 

    
  

     
    

     
     

     ﴾(3)
. 

                                           
ورزند،  [ او  ذیرفته شد، احتجاج مى [ خداوند،  س از آن ه ]فرمان و كسانى كه در ]باره»ترجمه:  -1

ناان عاذابى ساوت جدال آنان در نزد  روردگارشان باطل است و خشم ]خداوند[ بر آنان اسات و آ

 .«[ دارند ]در  یش

 این مرسل است. 0777عبدالرزاق  -2

انااد و كارهاااى شایسااته  [ اساات كااه خداونااد بااه آن بناادگانش كااه ایمااان آورده ایاان ] اداشااى»ترجمااه:  -3

كنم، ولى باید در میاان  [ آن مزدى از شما درخواست نمى دهد. بگو: بر ]رساندن اند م ده مى كرده

ى  یشه كنید ]و حّق خویشاوندى من به جااى آوریاد[ و هار كاس كاه نی اى كناد، خویشاوندان دوست

 .«افزاییم. بى گمان خداوند آمرزگار قدرشناس است برایش در آن  اداشى نیك مى
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روایت کرده است: انصار گفتند:  بضعیف از ابن عباس  طبرانی با سند -942

  ﴿کردیم. آنگاه خدا  کاش برای رسول خدا مال جمع می

    

  ﴾  را نازل

ای گفتند: این سون را محض برای کمک به خانوادة خود و دفاع از  کرد.  س عده

   ﴿ت.  س خدا ها گف آن

      
     

    
    

    
    

    
   

   
   

   

﴾(1)
ها و سایر  را نازل کرد. و یادآور گردید که خدا توبة آن 

 ذیرد بندگان خویش را می
(2)

. 

   ﴿: 07اسباب نزول آیة 

  
    

     
   

 ﴾(3)
. 

هاای  روایت کرده است: اصحاب صافه نعمت حاکم به قسم صحیح از علی  -945

آورد. ایان کاالم  ش ثروت و مکنت باه ماا نیاز روی مایدنیا را آرزو کردند و گفتند: کا

                                           
گویند ] یامبر[ بر خداوند دروغ بساته اسات؟  اس اگار خادا بوواهاد بار دلات مهار  آیا مى»ترجمه:  -1

سازد. بى گمان او  برد و با سونان خویش حّق را محقّق مى ان مىنهد. و خداوند باطل را از می مى

گاذرد و   اذیرد و از گناهاان در ماى و اوسات كساى كاه از بنادگانش توباه ماى. به راز دلهاا داناسات

اناد،  اند و كارهااى شایساته كارده [ كسانى را كه ایمان آورده و ]دعاى. داند كنید، مى آنچه را كه مى

 .«[ دارند دهد. و كافران عذابى سوت ]در  یش ان از فضل خود افزون مىكند و به آن اجابت مى
از حسین اشقر از نصیر بن زیاد از عثماان ابویقظاان از ساعید بان جبیار از ابان  50784طبرانی  -2

عباس روایت کرده اسات. حساین اشاقر متاروا، عثماان بان عمیار ضاعیف و اساناد واهای اسات. 

 شده ذکر انصار دلیل بطالن خبر است.چون تمام این سوره به مکه نازل 

گردانااد، بااه یقااین در زمااین تباااهى  و اگاار خداونااد روزى را بااراى بناادگانش فااراخ مااى»ترجمااه:  -3

 .«فرستد. كه او به بندگانش داناى بیناست كردند. ولى به اندازه آنچه بوواهد فرو مى مى
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     ﴿عزیااااااااااااااز 

   

﴾ ها نازل شد. در مورد آن 

طبرانی از عمرو بن حریث همچنان روایت کرده است -940
(1)

. 

*** 

                                           
از طریاق ابوهاانیء از عمارو  778است و واحدی  55709 «مجمع الزوائد»طبرانی چنانچه در  -1

بن حریث روایت کرده اند. این اسناد مرسل و ضعیف است، زیرا عمارو از اهال مصار و تاابعی 

است و این عمرو بن حریث موزومی نیست و ابوهانیء که اسمش حمید بن هانیء مصری است 

 نیست.به دوران صحابه نبوده. با این که مرسل است رای و اجتهاد خود عمرو است و درست 
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خر ف  سورة ز 

 آیه است 89این سوره مکی و 

 ﴿: 59اسباب نزول آیة 

   
    

    

  ﴾(1)
. 

گفتناد: خادا  ا: ابن منذر از قتاده روایت کرده است: گروهای از منافقاان می -947

وصالت فرشااتگان  یادا شادند.  اس خادای بازر  آیااة باا جان خویشااوندی کارد، از ایان 

﴿  

    

﴾ .را نازل کرد 

  ﴿: 70 – 75اسباب نزول آیة 

    
    

﴾(2)
. 

 سبب نزول این دو آیه در سورة یونس گذشت.

ا: ابن مناذر از قتااده روایات کارده اسات: ولیاد بان مغیاره گفات: اگار آنچاه  -944

بود قرآن به من و یا به ابن مسعود ثقفی گوید حق می محمد می
(3)

شد.  س ایان  نازل می 

آیه نازل گردید
(4)

. 

    ﴿: 76اسباب نزول آیة 

   
    

﴾(5)
. 

                                           
و فرشتگان را كه بندگان ]خداوند[ رحمان هستند، دختر انگاشتند. آیاا باه هنگاام آفریادن »ترجمه:  -1

 .«شوند آنان حاضر بودند. گواهى آنان نوشته خواهد شد و بازخواست مى

 .«[ این دو شهر فروفرستاده نشد؟ و گفتند چرا این قرآن بر مردى بزر  از ]مردم»ترجمه:  -2

 قفی از طایف و نامش عروه است.مسعود ث -3

از ابان  72809از قتاده روایت کرده، این مرسل و ضاعیف اسات. باازهم طباری  79875طبری  -4

 عباس با سند ضعیف روایت کرده است.

گمااریم، و آن  و هر كس كه از یاد ]خداوند[ رحمان غافال شاود بارایش شایطانى بار ماى»ترجمه:  -5

 .«[ همنشین او گردد ]شیطان
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ا: اباان ابوحاااتم از محمااد باان عثمااان موزوماای روایاات کاارده اساات: قااریش  -941

مردی را آماده کنید و  یشش بفرستید تاا او را  برای هرکدام از اصحاب محمد  گفت:

فرساتادند. طلحاه در حاالی  یق از این راه مانع شود.  س طلحه را به نزد ابوبکر صد

در میان گروهی از مردم بود آمد. ابوبکر صدیق به او گفت: مارا باه چاه  که ابوبکر 

کنم. ابوبکر صدیق  کنی؟ گفت: تو را به عبادت الت و عزی دعوت می چیز دعوت می

هااای  گفاات: الت چیساات؟ گفاات:  روردگااار ماساات. گفاات: عاازی چیساات؟ گفاات: ]بت

هااا کیساات؟ طلحااه خاااموش مانااد و  هسااتند. گفاات:  ااس مااادر آندیگاار[ دختااران خاادا 

هاا خااموش  نتوانست جواب بدهد و به رفقای خود گفت: جاواب ایان مارد را بدهیاد، آن

دهم که خدایی نیست جاز خادای  ماندند. طلحه گفت: ای ابوبکر! برخیز من شهادت می

 ﴿آیااة  دهم کااه محمااد فرسااتادة اوساات.  ااس خاادا  یگانااه و شااهادت ماای

    

  ﴾ .را نازل کرد 

   ﴿: 17اسباب نزول آیة 

     

 ﴾(1)
. 

روایت کرده اند: رسول خدا  باحمد به سند صحیح و طبرانی از ابن عباس  -946

 فت: بادون عباادت خادای عزوجال باه عباادت هایچ مولاوقی خیار نیسات، به قریش گ

ای  گفتی که عیسی  یغمبر و بندة صالح خداست، ما یقین داریم که عاده گفت: آیا تو نمی

   ﴿او را  رستش کرده اند. آنگااه خادای عزوجال آیاة 

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

    ﴿ :82اسباب نزول آیة 

    
   

 ﴾(3)
. 

ابن جریر از محمد بن کعب قربی روایت کرده اسات: ساه نفار باین کعباه و  -947

شای های آن قرار داشتند. دو نفر قریشی و یکی ثقفی و یا دو نفر ثقفای و یکای قری  رده

                                           
[ فرزناد ماریم مثال زده شاد، آن گااه قومات از آن باناگ ]باه ریشاوند[  و چاون ]آفارینش»ترجمه:  -1

 .«برداشتند

عباس روایات کارده اناد. هیثمای  از ابن 742، واحدی 50742، طبرانی 0905ح  757/  5احمد  -2

وب در این اسناد عاصم بن بهدله ثقه اسات، اماا حفاظ خا»گوید:  می 524/  7 «مجمع الزوائد»در 

ساون ابان عباااس  « اس نااازل شاد...»و آخار ایان  «هاای احماد صااحیح هساتند و بااقی راوینادارد 

 توریج محقق. 0782 «تفسیر شوکانی»است. 

[ و  شاانویم شاانویم. آرى ]مااى برنااد كااه مااا راز گااویى و نجااواى آنااان را نمااى آیااا گمااان مااى»ترجمااه:  -3

 .«نویسند فرشتگان ما در نزد آنان مى
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شانود؟ دیگاری  کنیاد کاه خادا ساونان ماا را می بود. یکی از آن میان گفات: آیاا فکار می

شانود.  اس خادای  شانود و اگار نهاان ساون گفتیاد نمی گفت: اگر آشکار ساون گفتیاد می

    ﴿باااااااااااااااااااااازر  آیااااااااااااااااااااااة 

  ﴾...  را ناااااااااااااازل

کرد
(1)

. 

*** 

ان  سورة د خا

 آیه است 19سوره مکی و  این

   ﴿: 52اسباب نزول آیة 

   

﴾(2)
. 

 روایت کرده است: چون قریش از نبی کاریم  ا: بواری از ابن مسعود  -948

سااالی و قحطیاای  درخواساات کاارد کااه بااه خشک از خاادا  نافرمااانی کردنااد.  یااامبر 

ها باه قحطای و گرسانگی شادید  دچارشان کند. آن گرسنگیی دوران یوسف  شدید مثل

هاا باه ساوی آسامان  ها را خوردناد. هرگااه شوصای از آن گرفتار شدند، حتای اساتووان

دیاد. آنگااه  کرد از فرط گرسنگی باین خاود و آسامان فضاا را باه شاکل دود می نگاه می

   ﴿خاااااااااادای عزوجاااااااااال آیااااااااااة 

   

﴾ ]را نازل کرد. یکی ]ابوسفیان
(3)

به حضور رساول خادا آماد و گفات: ای  

ها هاالا شادند.  یاامبر طلاب  رسول خدا! از خدا برای مضریان باران بوواه، زیرا آن

 ﴿ساااااالی نجاااااات یافتناااااد.  اااااس  هاااااا از خشک بااااااران کااااارد و آن

 ﴾  :زل شاااد( ناااا51)دخاااان
(4)

هاااا  . چاااون باااه آن

 ﴿آسااودگی و آسااایش دساات داد. بااه حالاات قبلاای خااود برگشااتند.  ااس آیااة 

   

  ﴾  :( نااازل شااد. )در 56)دخااان

 روز بدر(

                                           
 این مرسل و ضعیف است. و 75220طبری  -1

 .«آورد [ مى  س چشم به راه روزى باش كه آسمان دودى آش ار ]در میان»ترجمه:  -2

 فتح الباری شرح همین حدیث. -3

کنیم، اماا شاما بعاد از ایان کاه باه آراماش رسایدید کفار و  ما عذاب را اندا زمانی از شما دور می -4

 ین حدیث.گیرید. فتح الباری شرح هم ستیز را از سر می
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  ﴿: 44 – 47اسباب نزول آیة 

    

﴾(1)
. 

ا: سااعید باان منصااور از ابومالااک روایاات کاارده اساات: ابوجهاال خرمااا و  -949

ترساند.  گفت: بوورید این زقومی است که محمد شما را از آن می آورد و می مسکه می

    ﴿ اااااااااس آیاااااااااة 

  ﴾ .نازل شد 

   ﴿: 49اسباب نزول آیة 

  ﴾(2)
. 

باا ابوجهال  اموی در مغاازی از عکرماه روایات کارده اسات: رساول خادا  -912

مالقات کرد و گفت: خدای عزوجل به من دستور داده اسات تاا باه تاو خبار بادهم: وای 

برتو وای برتو بازهم وای برتو وای برتو. ابوجهل لباس خود را از دست  یامبر کشید 

دانی که من  توانی بر ضد من کاری بکنی و نه خدای تو، تو خود می نه تو می و گفت:

ترین و استوارترین مرد اهل بطحاء هستم، کسی تاکنون بر من  یروز نشده اسات  قوی

و در کرم و سواوت همتا ندارم. خدای عزوجل او را به سبب این سون در جنگ بدر 

  ﴿باااااه قتااااال رسااااااند و خاااااوار و ذلااااایلش سااااااخت. و آیاااااة 

   

﴾ در بارة او نازل گردیده است
(3)

. 

ابن جریر از قتاده به همین معنی روایت کرده است -915
(4)

. 

*** 

اثیاه  سورة جا

 54آیه است بجز آیة  77این سوره مکی و 

  ﴿: 07اسباب نزول آیة 

   
    

    
    

                                           
 .«خوراه ]افراد[ گنه ار است. گمان درخت زقّوم بى»ترجمه:  -1
 .«[ عزیز ]و[ ارزشمندى [ بچش. كه تو ]به گمان خویش گوییم ]مى»ترجمه:  -2

 گذاری محقق اسناد اموی از عکرمه را بیان کرده که مرسل است. به شماره 6221ابن کثیر  -3

 .574، ص 01تفسیر طبری، همان منبع، ج  -4
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  ﴾(1)
. 

ا: ابن منذر و ابن جریر از سعید بن جبیار روایات کارده اناد: قاریش مادتی  -910

آوردند،  ردند و چون سنگ خوبتر از سنگ اول به دست میک یک سنگ را عبادت می

 رداختناد. در ایان خصاوص  انداختناد و باه عباادت سانگ برتار می اولی را باه دور می

   ﴿آیاااااااااااااااااة  خااااااااااااااااادا 

 ﴾... .را نازل کرد 

    ﴿: 04اسباب نزول آیة 

   
    

     
       

﴾(2)
. 

گفتنااد: ایاان  روایاات کاارده اساات: مشاارکان می ا: اباان جریاار از ابااوهریره  -917

 ﴿شوند. آنگاه خادا  شب و روز است که باعث هالکت ما می

     
    

 ﴾ را نازل کرد
(3)

. 

*** 

 

 سورة احقاف

 ایه است 71این سوره مکی و 

   ﴿: 52اسباب نزول آیة 

     
    
    

    

                                           
[ اش را معباود خاود گرفات و خداوناد باا  اى كساى را كاه خواساته ]هااى نفساانى آیا دیاده»ترجمه:  -1

اش  رده قرار داد؟  اس چاه  وجود دانش او را بیراه گذارد و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر دیده

 .«گیرید؟ كسى  س از خدا او را هدایت كند؟ آیا  ند نمى

شویم و جاز  میریم و زنده مى دگى( جز زندگانى این جهانى ما نیست. مىو گفتند: آن )زن»ترجمه:  -2

 .« ردازند سازد. و آنان به این ]امر[ هیچ علمى ندارند. آنان جز گمان نمى زمانه ما را هاله نمى

 .6257و ابن کثیر  75027، طبری 718/  1در المنثور  -3
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 ﴾(1)
. 

روایت کرده است:  ا: طبرانی به سند صحیح از عوف بن مالک اشجعی  -914

کنیسااة روز عیااد یهودیااان در حااالی کااه ماان نیااز همااراة مبااارا بااودم بااه  نباای کااریم 

ها از ورود ما به کنیسه نفرت کردند. رسول خدا گفات: ای گاروة  یهودان داخل شد. آن

یهود، دوازده نفار را از جماع خاود باه مان نشاان بدهیاد، شاهادت بدهناد کاه خادایی جاز 

باارای همااه یهودیااانی کااه در زیاار  خاادای یکتااا نیساات و محمااد فرسااتادة اوساات. خاادا 

ها ساکت شدند و هیچکس  کند. همة آن ا کم میسقف آسمان زندگی دارند غضب خود ر

جواب نداد.  یامبر برگشت، نزدیک بود از آنجا خارج شود که یکای از یهاودان گفات: 

هااا کاارد. آن یهااودی گفاات: ای  ای محمااد همااین جااا بمااان،  یااامبر اکاارم رو بااه سااوی آن

کسای را دانید، گفتناد: باه خادا در باین خاود  گروة یهود، مرا در بین خود چه مردی می

ه کتاب خدا و عالمتر باه احکاام تر ب سراغ نداریم که از تو و از  در و  در بزرگت آگاه

دهم این همان رسول موعود است کاه صافاتش را در  باشد. گفت: من شهادت می شرع

گاویی، ساونان او را رد کردناد و ناسازاش  تورات خوانده اید. یهودان گفتند: دروغ می

   ﴿تاااا آیاااة هم گفتناااد. آنگااااه خااادای بی

     

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

روایات کارده اناد: ایان کاالم رباانی  بواری و مسلم از سعد بن ابای وقااص  -911

﴿    

  ﴾  در بااااارة عباااادهللا

بن سالم نازل شده است
(3)

. 

                                           
[ باشاد و آن را ان اار كنیاد و  اوناد ]ناازل شاده[ از نزد خد بگو: خبرم دهید كه اگر ]قرآن»ترجمه:  -1

گواهى از بنى اسراییل بر همانند آن گواهى داده، آن گاه ایماان آورده باشاد و شاما سركشاى كارده 

 .«كند باشید ]آیا ستم ار نیستید؟[ حقّا كه خداوند گروه ستم اران را هدایت نمى

بان مالاک روایات کارده اناد. حااکم و  از عاوف 451/  7، حااکم 46/  58، طبرانای 01/  6احمد  -2

 «مجمااع الزوائااد»صااحیح شاامرده انااد. هیثماای در ذهباای ایاان حاادیث را بااه شاارط بواااری و مساالم 

در »سیوطی نیاز ایان حادیث را در  «های طبرانی راویی صحیح هستند اویر»گوید:  می 55777

 «سایر شاوکانیتف»حادیث چنانچاه گفتاه اناد صاحیح اسات. صحیح گفته اسات. اساناد ایان  «المنثور

0424. 

از سعد بن وقااص روایات کارده اناد. در  0487ح  5972/  4. مسلم 7850صحیح است، بواری  -3

صحیح مسلم نزول آیه ذکر نشده است و نزول آیه در صحیح بواری آمده اما به شک طاوری کاه 

را  هدانم کاه مالاک نازول آیا نمای»گویاد:  می –راوی هماین حادیث از مالاک  –عبدهللا بان یوساف 

تااا  75041از قرطباای نقاال کارده. طبااری  56/  1 «فااتح القادیر» «خاود گفتااه و یااا در حادیث بااوده

از چند طریق از مسروع و شعبی روایت کرده که این آیه به شان ابن سالم نیافته، زیارا  75048

 به توریج محقق. 5207 «کشاف»و او به مدینه مسلمان شده است.  آیه مکی
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کند که فرموده: این آیه در مورد من  ابن جریر از عبدهللا بن سالم روایت می -916

نازل شده است
(1)

. 

  ﴿: 55اسباب نزول آیة 

    
    

     
    

 ﴾(2)
. 

ابن جریر همچنین از قتاده روایت کرده است: گروهی از مشرکان گفتند: ما  -917

باود  آوردن باه قارآن خیار و نکیاو می تر و عزیزتاریم و ماا... و ماا... اگار ایماان گرامی

 ﴿جسااااات.  اااااس  فاااااالن و فاااااالن در ایااااان کاااااار از ماااااا سااااابقت نمی

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

ا: ابن منذر از عون بن ابوشداد روایت کرده است: عمر فاروق کنیزی باه  -218

تاا کاه تاوان  نام زنیره داشت که قبل از آن بزرگوار به اسالم مشرف شده باود. عمار 

گفتناد: اگار در  اذیرش اساالم  داد. کفاار قاریش می داشت او را مورد شاکنجه قارار مای

در خصوص  گرفت.  س خدا  در این کار از ما  یشی نمی خیر و صالحی بود زنین

   ﴿زنااااااااااااااین آیااااااااااااااة 

    

﴾... .را نازل کرد 

 ابن سعد از ضحاا و حسن به همین معنی روایت کرده است. -919

  ﴿: 57اسباب نزول آیة 

   
    

    
   
     

                                           
بن یوسف بان عبادهللا بان ساالم روایات کارده، اساناد ایان ضاعیف اسات،  از محمد 75012طبری  -1

روایات  75015و طباری  7016چون بین محمد و جدش ابن ساالم ارساال اسات. ایان را ترماذی 

 کرده اند، در این اسناد راویی است که نامش معلوم نیست.

[ باه آن از ماا  در گرویادن[ بهتار باود، ] و كافران در حاّق مؤمناان گفتناد: اگار ]ایان دیان»ترجمه:  -2

 .«گرفتند و چون به آن راه نیافتند، خواهند گفت: این دروغى دیرین است  یشى نمى

 این مرسل است. 75065و  75062طبری  -3
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  ﴾(1)
. 

و همسرش  سر خود  ا: ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: ابوبکر  -962

کرد دستور دادند که ایمان بیاورد اما او سون  عبدالرحمن را که از اسالم سرکشی می

ها قبل  گفت: بزرگان قریش که سال کرد و می شان می  ذیرفت و تکذیب ها را نمی آن

  ﴿مرده اند کجا هستند. آنگاه در بارة او آیة 

  ﴾  .نازل شد

 ذیرش توبة او را   س از مدتی اسالم آورد و به اسالم  ابندی خوبی نشان داد. خدا 

   ﴿در آیة 

...﴾  :( نازل کرد.59)احقاف 

بن عباس همینگونه روایت کرده استابن جریر از طریق عوفی از ا -965
(2)

. 

ف بان مالاکا: لیکن بواری از طریق یوس -960
(3)

روایات کارده اسات: ماروان  

اش آیاة  گفت: این همان کسی است که خدا در باره در مورد عبدالرحمن  سر ابوبکر 

﴿   

 ﴾  از  شاات  اارده گفاات:  لرا نااازل کاارد. عایشااه

عزیاز خاود در مورد ما وحی نفرستاده است، مگار آن کاه عاذر مارا در کتااب  خدا 

بیان فرموده
(4)

. 

عباادالرزاق از طریااق مینااا -967
(5)

شاانیدم کااه  لروایاات کاارده اساات: از عایشااه  

گفت: این آیه در مورد عبادالرحمن بان اباوبکر صادیق ناازل نشاده، بلکاه در ماورد  می

گرفت نام آن مرد را هم می –مرد دیگری نازل شده است 
(6)

. 

این موضوع قابل قباول و دارای اساناد در  لگوید: سون عایشه  حافظ ابن حجر می

 تر است. صحیح

                                           
دهیاد كاه ]از گاور[  و كسى كه به  در و مادرش گفت: اّف بر شما. آیاا باه مان وعاده ماى»ترجمه:  -1

اناد و آن دو ) ادر و ماادر( از خداوناد  ها  یش از من گذشاتهبیرون آورده خواهم شد. حال آن ه نسل

[ گویاد: ایان  خواستند: واى بر تو ایمان آر. به یقین وعده خداوند حّق است. و ]در نهایات فریاد مى

 .«هاى  یشینیان نیست [ جز افسانه ]وعده

 «وبکر اساتاین  سار ابا»گوید:  بن عباس روایت کرده که میاز عطیة عوفی از ا 75071طبری  -2

زاد »ته نشده است.صحیح نیست، زیرا عطیة عوفی ضعیف و کسی که از وی روایت کرده شناخ

 به توریج محقق. 5061 «المسیر

 تصحیف شده است. «ماهان»ها به  در نسوه -3

 از یوسف بن ماهک روایت کرده است. 4807بواری  -4

زاز ماوالی عبادالرحمن بان عاوف تصاحیف شاده و ایان یمناا بان ابومیناای خا «مکای»ها  در نسوه -5

 است.

از مینااا روایاات کاارده اساات، اسااناد ایاان بااه خاااطر یمنااا واهاای اساات زیاارا او  0862عباادالرزاق  -6

 متروا است.
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  ﴿: 70 – 09اسباب نزول آیة 

    
   

    
    

  ﴾. 
در حال  روایت کرده است: رسول هللا  ابن ابوشیبه از ابن مسعود  -964

قراءت قرآنکریم بود که نه نفر از جنیان که زوبعه نیز در میان آنان بود، خدمت آن 

حضرت رسیدند. هنگامی که جنیان آیات روح  رور قرآن را شنیدند به یکدیگر گفتند: 

  ﴿آیة  خاموش باشید و بشنوید،  س خدا 

    
   

    
    

    
   

    
    
    
    

   
    
    
      

    
    

     

    ﴾ 
را نازل کرد
(1)

. 

                                           
از عاصم بن بهدله از زر بن حبیش از ابن مساعود  008/  0 «دالئل»و بیهقی در  416/  0حاکم  -1

و چاون گروهاى از جنّیاان »: ترجمه آیها  اند. روایت کرده اند. حاکم و ذهبی این را صحیح گفته

شنیدند. آن گاه چون ]در نزد[ او ) یامبر اكارم( حضاور یافتناد،  را متوّجه تو ساختیم، قرآن را مى

كنااان بااه سااوى قومشااان  [ بااه  ایااان آمااد، باایم گفتنااد: خاااموش باشااید.  ااس چااون ]تااالوت قاارآن كااریم

[ كتااابى را شاانیدیم كااه  ااس از موسااى فاارو  الوتگفتنااد: اى قااوم مااا، بااه راسااتى مااا ]تاا. بازگشااتند

[  یش از خود اسات. باه حاّق و باه راه راسات رهنماون  فرستاده شده است. تصدیق كننده ]كتابهاى

[ دعااوتگر الهااى را باذیریااد و بااه او ایمااان آوریااد. تااا برخااى از  اى قااوم مااا، ]دعااوت. شااود مااى

[  و كساى كاه ]دعاوت. دنااه در اماان داردگناهانتان را براى شما بیامرزد و شاما را از عاذاب در
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*** 

د م  حا  سورة م 

 آیه است 78این سوره مدنی و 

  ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 

     

 ﴾(1)
. 

روایااااااات کااااااارده اسااااااات: آیاااااااة  با: ابااااااان ابوحااااااااتم از ابااااااان عبااااااااس  -961

﴿    

    

﴾  در باااااااااااااااااارة مشااااااااااااااااارکان مکاااااااااااااااااه و﴿ 

  

﴾ .در شان انصار نازل شده است 

  ﴿: 4اسباب نزول آیة 

   
   

  
    

    
    

    
   
    

     

  ﴾(2)
. 

در گردنة کوه  کند: در روز احد رسول هللا  ابن ابوحاتم از قتاده روایت می -966

ای از یاارانش زخمای و شاهید شاده بودناد. مشارکان در آن روز باه  قرار داشات و عاده

                                                                                                             
[ گریزى نداشته و او در برابر خادا دوساتانى نادارد. ایناان  دعوتگر خدا را ناذیرد، در زمین ]راه

 .«در گمراهى آش ارند
كسانى كه كفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند ]خداوند[ اعمال آنان را تباه »ترجمه:  -1

 .«كرد

[ را بزنید. تا هنگاامى كاه ]بسایارى از[   س چون با كافران برخوردید، گردنها ]ى شان»ترجمه:  -2

اى  [ را استوار دارید، آن گاه  اس از آن آناان را باه احساان یاا باه فدیاه آنان را كشتید، بند ]اسارت

ت خواس [ این است. و اگر خداوند مى [ بنهد. ]ح م [ جنگ سالحش را ]بر زمین رها كنید. تا ]اهل

خواهد[ برخاى از شاما را باا برخاى دیگار بیازمایاد و كساانى كاه  گرفت ولى ]مى از آنان انتقام مى

 .«كند در راه خدا كشته شدند اعمال آنان را نابود نمى
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فتنااد: اعاال هباال، مساالمانان فریاااد زدنااد، هللا اعلاای و اجاال: خاادا برتاار و صاادای بلنااد گ

بزرگوارتر است. مشارکان گفتناد: ماا عازی داریام و شاما عازی نداریاد. رساول هللا باه 

مسلمانان دستور داد بگوییاد: هللا موالناا وال ماولی لکام:  روردگاار یاار و یااور ماسات 

 ﴿ شااااااما خاااااادا و یاااااااور نداریااااااد. بنااااااابراین در آن روز

   ﴾ نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 57اسباب نزول آیة 

     
  

    

﴾(2)
. 

باه  ساول خادا روایات کارده اسات: هنگاامی کاه ر بابویعلی از ابن عباس  -967

قصد هجرت خارج شد و مقابل غار رسید به سوی مکه نگاه کارد و گفات: تاو در نازد 

کردناد  ترین شهر خدا هستی، اگر فرزندانت به زور و ستم مرا بیارون نمی من محبوب

  ﴿ شااادم.  اااس خااادا  هرگاااز از مکاااه خاااارج نمی

     

  ﴾...  را

نازل کرد
(3)

. 

   ﴿: 56اسباب نزول آیة 

     
   

    
    

    
  

﴾(4)
. 

ابن منذر از ابان جاریج روایات کارده اسات: مسالمانان و منافقاان باا هام دور  -968

شنیدند و به آن  شدند. مسلمانان سونان  یغمبر را به گوش جان می جمع می نبی کریم 

                                           
 و این مرسل است. 75718طبری  -1

دتر اناد، توانمنا [ شهر تاو كاه اخراجات كارده [ آنها از ]اهل و چه بسیار شهرها كه ]مردم»ترجمه:  -2

 .«بودند، نابودشان كردیم. و آنان یاورى نداشتند

تفساایر »آمااده روایاات کاارده انااد.  7777 «مطالااب عالیااه»و ابااویعلی چنانچااه در  75770طبااری  -3

 توریج محقق. 0459 «شوکانی

دهند تا وقتاى كاه از نازدت بیارون روناد،  و از آنان كسانى هستند كه به تو گوش فرا مى»ترجمه:  -4

اند كه خداوناد بار دلهایشاان مهار نهااده و از  تگان گویند: همینك چه گفت؟ اینان كسانىبه دانش یاف

 .«اند [ خود  یروى كرده هاى ]نفسانى خواسته
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کردناد  یشانیدند، اماا توجاه قلبای نم کردند. منافقان نیز گفتار  یاامبر را می قلباً توجه می

 رساایدند کااه  یااامبر همااین  شاادند از مساالمانان می چااون از حضااور مبااارا خااارج می

   ﴿اکناااون چاااه گفااات؟  اااس آیاااة 

﴾... .نازل شد 

  ﴿: 77اسباب نزول آیة 

   
   

  ﴾(1)
. 

از ابوعالیااه  «ةکتاااب الصااال»ابوحاااتم و محمااد باان نصاار مااروزی در اباان  -969

کردناد، هرکسای کاه باه ذات اقادس الهای  فکار می روایت کرده اند: یاران رساول هللا 

ایمان داشته باشد ارتکاب گناهاان بارایش ضارر و زیاان نادارد، چنانچاه باا کفار انجاام 

  ﴿بوشااااااد.  ااااااس  نمیاعمااااااال نیکااااااو سااااااود 

   

  ﴾  نااااااااازل

 کند. شد.  س ترسیدند که ارتکاب گناه اعمال نیک را باطل می

*** 

                                           
اى مؤمنااان، از خداونااد فرمااان بریااد و از رسااول ]او نیااز[ فرمااان بریااد و اعمالتااان را »ترجمااه:  -1

 .«باطل م نید
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 تحسورة فا 

 آیه دارد 09این سوره مدنی و 

اند: سورة حاکم و غیره از مسور بن مورمه و مروان بن حکم روایت کرده  -972

فتح از اول تا آخر در مسیر راة مکه تا مدینه در شان حدیبیه نازل شده است
(1)

. 

 ﴿: 1اسباب نزول آیة 

  
    

   
  

    

    ﴾(2)
. 

کنند: وقت بازگشت از  روایت می بواری، مسلم، ترمذی و حاکم از انس  -975

    ﴿حدیبیه این کالم عزیز 

    ﴾ 
ازل شده است که در ای ن گشت.  یامبر گفت: برایم آیه ( به رسول خدا نازل0)فتح: 

تر است و آیه را برای مسلمانان  نزد من از همه دارایی و ثروت روی زمین محبوب

قراءت کرد. گفتند: گوارایت باد ای محبوب خدا! خدا گفته است که به تو چه عطا 

 ﴿خواهد کرد.  س به ما چه خواهد داد؟ آنگاه آیة 

  
    

   
  

    

    ﴾  نازل

شد
(3)

. 

    ﴿: 58اسباب نزول آیة 

   
     

                                           
 .419/  0حاکم  -1

جام مردان و زنان مؤمن را باه باغهاایى در آورد كاه از فرودسات آن جویبااران تا سران»ترجمه:  -2

روان است كه جاودانه در آنجا خواهند بود. و بدیهایشان را از آنان بزداید و این ]دست آورد[ در 

 .«نزد خدا  یروزى بزرگى است

روایات  75/  5و احماد  159 «تفسایر»، نساائی در 7060، ترماذی 4577اری صحیح اسات، بوا -3

 توریج محقق. 6500کرده اند. تفسیر ابن کثیر 



   

 415 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

   
   

 ﴾(1)
. 

ا: ابااان ابوحااااتم از سااالمه بااان اکاااوع روایااات کااارده اسااات: هنگاااام خاااواب  -970

صادا کارد: ای ماردم، بیاییاد بیعات کنیاد  نیمروزی بود کاه ناگااه مناادیی رساول خادا 

ید که روح القدوس آمده است، به نازد رساول خادا کاه زیار درخات ماوز بیایید بیعت کن

 ﴿قرار داشت شتافتیم و با آن بزرگوار تجدید بیعت کردیم. آنگاه خادا آیاة 

   ﴾...  را

نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 04اسباب نزول آیة 

   
     

    
    

 ﴾(3)
. 

روایاات کاارده انااد: هنگااام غاازوة حدیبیااه  مساالم، ترمااذی و نسااائی از انااس  -977

 اایین آمدناد.  گیری رساول هللا و یااران او از کاوة تنعایم هشتاد نفر مسلح به قصاد غافال

هااا را آزاد کاارد.  ااس  هماة آن مشاارکان اساایر و گرفتااار شاادند.  ااس  یاامبر خاادا تمااام آن

   ﴿خاااااااااااااادای باااااااااااااازر  آیااااااااااااااة 

   

﴾... را نازل کرد
(4)

. 

ا: مسلم از حدیث سلمه بن ]عمرو[ اکوع، به همین معنی روایت کرده -974
(5)

. 

ا: احمد و نسائی از حدیث عبادهللا بان مغفال مزنای باه هماین معنای روایات  -971

کرده اند
(6)

. 

                                           
كردناد خشانود شاد،  به راستى خداوند از مؤمنان هنگامى كه زیر درخت با تو بیعات ماى»ترجمه:  -1

و معلوم داشت كه در دلهایشان چیست، در نتیجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزدیك را به 

 .«آنان  اداش داد

 «زاد المسایر»آمده روایت کرده است. تفسایر  001/  4 «تفسیر ابن کثیر»انچه در ابن ابوحاتم چن -2

5095. 

و اوست كساى كاه دسات آناان را از شاما و دسات شاما را از آناان در میاان مّ اه  اس از »ترجمه:  -3

 .«كنید بیناست آن ه شما را بر آنان  یروز گرداند، بازداشت و خداوند به آنچه مى

حاادی ، وا172 «تفساایر»، نسااائی در 7064، ترمااذی 0688اود ، ابااود5828 صااحیح اساات، مساالم -4

 توریج محقق. 0447 «تفسیر شوکانی»از انس روایت کرده اند.  715

 توریج محقق. 0448 «تفسیر شوکانی». 5827صحیح است، مسلم  -5

 86/  4، احماد 462/  0، حااکم 175 «تفسایر»، در 55155 «الکباری»ساائی در صحیح اسات، ن -6

از عبدهللا بن مغفل روایات کارده اناد. حااکم و ذهبای باه شارط  759/  6[ و بیهقی 56598] 87و 
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به همین معنی روایت کرده است با: ابن اسحاق از ابن عباس  -976
(1)

. 

  ﴿: 01اسباب نزول آیة 

   
  
    

    
   

    
   
     

      
   
   

 ﴾(2)
. 

طبرانی و ابویعلی از ابوجمعه جنبذ بن سابع روایات کارده اناد: در اول یاک  -977

روز در حالی که کافر بودم با رسول هللا جنگیادم و در آخار هماان روز باه دیان اساالم 

. ایان جهاد و  یکار کردم. ما سه مارد و هفات زن باودیم مشرف شدم و در رکاب او 

   ﴿کاااااااااااااااااااالم حاااااااااااااااااااق 

 ﴾ در بارة ما نازل شده است
(3)

. 

   ﴿: 07اسباب نزول آیة 

   
   

    
   

                                                                                                             
ایاان را  715/  1 «فااتح الباااری»نااان حااافظ اباان حجاار در داننااد. همچ بواااری و مساالم صااحیح می

هاای احماد راوی صاحیح  راویگویاد:  می 541/  6 «ع الزوائادمجما»داند و هیثمی در  صحیح می

 توریج محقق. 0449 «شوکانیتفسیر »هستند. 

 .96، ص 06تفسیر طبری، همان منبع، ج  -1

اى كاه  آنانند كه كفر ورزیدند و شما را از مساجد الحارام بااز داشاتند و نگذاشاتند قرباانى»ترجمه:  -2

[  موقوف داشته شده بود، به جایگاهش برسد و اگر مردان و زناانى ماؤمن ]و مستضاعف در مّ اه

شناسید ]و مم ن بود[  ایمالشان كنید آن گاه نادانسته دربااره آناان رنجاى باه  مىنبودند كه آنان را ن

[ تاا خداوناد هار كاه را خواهاد  دادیم.  یروزى را به تأخیر انداخت رسید. ]فرمان حمله مى شما مى

بااه جااوار رحماات خااود در آورد. اگاار از هاام جاادا بودنااد كافرانشااان را بااه عااذابى دردناااه عااذاب 

 .«كردیم مى

 «مجماااع الزوائاااد»وجمعاااه روایااات کااارده اناااد. هیثمااای در از اب 0024، طبرانااای 5162اباااویعلی  -3

ی یکای از ایان دو اساناد ثقاه هاا طبرانی به دو اسناد روایات کارده اسات راوی»گوید:  می 55746

توااریج  0412 «تفساایر شااوکانی»جیااد گفتااه اساات.  76/  6 «در المنثااور»ساایوطی در  «هسااتند

 محقق.
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   ﴾(1)
. 

ت کاارده انااد: از مجاهااد روایاا «دالئاال»فریااابی، عبااد باان حمیااد و بیهقاای در  -978

مان باه واب دید که خودش و یاران  اکبازش در نهایت امن و ارسول خدا در حدیبیه خ

کنناد. چاون آن  تراشند و یا کوتاه می شوند و موی سرشان را در آنجا می مکه داخل می

هااای خااود را در حدیبیااه ذبااح کاارد. یااارانش گفتنااد: ای رسااول خاادا!  بزرگااوار قربانی

   ﴿خااواب و رویااای شااما کجااا شااد؟  ااس آیااة 

 ﴾... نازل شد
(2)

. 

*** 

                                           
گمان خداوند به حّق رؤیاى رساولش را راسات گرداناد: ]باا ایان مضامون كاه:[ اگار بى »ترجمه:  -1

اید، بى آن ه بیمناه باشاید  خدا بوواهد ایمن ]و[ در حالى كه موى سرتان را تراشیده و كوتاه كرده

دانست، كه  یش از این فتحى نزدیاك  دانستید مى وارد مسجد الحرام خواهید شد. و آنچه را كه نمى

 .«ر داشترا مقرّ 

 از مجاهد روایت کرده مرسل و ضعیف است. 75625طبری  -2
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 جرا سورة ح

 آیه است 58این سوره مدنی و 

  ﴿: 1 – 5اسباب نزول آیة 

    
    

     

  ﴾. 
 یر بواری و غیره از طریق ابن جریج از ابن ابوملیکه از عبدهللا بن زب -979

آمدند. ابوبکر  روایت کرده اند: سوارانی به نمایندگی از بنی تمیم نزد رسول خدا 

صدیق  یشنهاد کرد که قعقاع بن معبد را فرماندار بنی تمیم تعیین کن، عمر فاروق 

گفت: اقرع بن فاروق گفت: قصد من موالفت با تو نبود، باهم مجادله کردند تا این که 

 ﴿آنگاه در باره کالم عزیز  صداشان بسیار بلند شد.

    
     

     
    

    
    

    
    
    

    
    

   
   
    

     
   
   

    

﴾(1)
نازل شد ،

(1)
. 

                                           
اى مؤمنان، فاراروى خداوناد و رساولش  یشدساتى ن نیاد و از خداوناد  اروا بداریاد. باى »ترجمه:  -1

مانناد  -اى مؤمنان، صداى خود را بلندتر از صاداى  یاامبر م نیاد و. گمان خداوند شنواى داناست

اعمالتان  -دانید در حالى كه شما نمى -با او بلند سون مگویید. كه مبادا -بلند سون گفتن با همدیگر

كاهنااد، ایناننااد كااه خداونااد  كسااانى كااه صااداى خااود را در ناازد رسااول خاادا فاارو مااى. از بااین باارود
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ای از ماردم روز دهام ذی  روایات کارده اسات: عاده ا: ابن منذر از حسن  -982

ها دستور داد کاه  ر بریدند.  یامبر به آنهای خود را  یش از رسول هللا س الحجه قربانی

  ﴿دوباااره قربااانی کننااد.  ااس آیااة 

    

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

روایت کارده اسات: یاک نفار قبال از نمااز  «اضاحی»ابن ابوالدنیا در کتاب  -985

 بح کرد  س این آیة نازل گردید.عید قربان قربانی خود را ذ

ای  ایش از  روایت کارده اسات: عاده لاز عایشه  «معجم اوسط»برانی در ط -980

ماااااة رمضااااان قباااال از رسااااول خاااادا روزه گرفتنااااد. ]روزة رمضااااان[ بنااااابراین آیااااة 

﴿    

    

﴾ نازل شد
(3)

. 

گفتناد: کااش  ای از ماردم می ا: ابن جریر از قتاده روایات کارده اسات: عاده -987

 ﴿شاااااااد. آنگااااااااه خااااااادا  در باااااااارة چناااااااین و چناااااااان چیزهاااااااا وحااااااای ناااااااازل می
    

﴾ را نازل کرد
(4)

. 

ا: و از او روایت کرده است: مرساوم باود کاه صادای خاود را در حضاور  -984

 ﴿آیااااااة  گفتنااااااد،  ااااااس خاااااادا  کردنااااااد و بلنااااااد سااااااون می رسااااااول هللا بلنااااااد می

 ﴾ را نازل کرد
(5)

. 

ا: و همچنین از محمد بن ثابت بن قیس بن شماس نیز روایات کارده اسات:  -981

   ﴿وقتاای ایاان کااالم جلیاال 

  ﴾ ثاباات باان قاایس  شاات،نااازل گ

کرد. عاصم بن عدی بن عجالن از کنار او گذشت و گفت:  در سر راه نشسته گریه می

                                                                                                             
آناان كاه از آن ساوى . دلهایشان را براى تقوى  رورده است. آنان آمرزش و  اداشى بزر  دارند

 .«كردند و اگر آنان صبر مى. یابند خوانند بیشترشان در نمى ها تو را فرا مى حجره
، واحاااادی در 6856، ابااااویعلی 174 «تفساااایر»و در  006/  8، نسااااائی 4847و  4767بوااااری  -1

باه تواریج محقاق هماه از ابان جاریج از  5992 «معاالم التنزیال»بغاوی در  710 «لاسباب نازو»

 توریج محقق. 5981 «احکام القرآن»ند. ر روایت کرده اابن ابوملیکه از عبدهللا بن زبی

از حسان بااه قسام مرساال روایات کاارده  0907 «تفسایر قاارآن»جاداً ضااعیف اسات، عباادالرزاق در  -2

اسات. در ایان ساند باین معمار و حسان انقطااع اسات باا ایان وصاف مراسایل حسان واهای هساتند، 

کارده صاحیح از حسان روایات  45665و  75662چنانچه به علمای این فن روشن است. طباری 

 توریج محقق. 5721 «زاد المسیر»وع حدیث بواری است چنانچه گذشت. در این موض

 . در این سند جبال بن رفیده مجهول و اسناد ضعیف است.0774 «معجم اوسط»طبرانی در  -3

 توریج محقق. 5726 «زاد المسیر»ده به قسم مرسل روایت کرده است. از قتا 75665طبری  -4

 .75666طبری  -5
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ترسام ایان آیاه در حاق مان ناازل  علت گریة تو چیست؟ گفت: صدای من بلند است، می

ثاباات را خواساات و گفاات: آیااا  شااده باشااد. عاصاام سااون او را بااه  یااامبر رساااند. او 

ی و  ساندیدگی زنادگی کنای و باه راة خادا شاهید و وارد شوی کاه باه خاوب خوشنود نمی

بهشات کااردی، گفاات: خااوش حااالم امااا صادای خااویش را هرگااز از صاادای  یااامبر بلنااد 

   ﴿کنم.  ااااس خاااادا آیااااة  نماااای

﴾... را نازل کرد
(1)

. 

اناد: مردانای روایات کارده  طبرانی و ابویعلی با سند حسن از زید بن ارقم  -986

هااای نباای اکاارم آمدنااد و بااا صاادای بلنااد گفتنااد: ای محمااد، ای  از عاارب نزدیااک حجره

  ﴿آیاااااااااااااااة  ونااااااااااااااادمحماااااااااااااااد. آنگااااااااااااااااه خدا

   

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

ا: عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است: مردی خدمت نبی اکارم  -987

 ن مقام ودو گفت: ای محمد! بدون شک مدح و ستایش من زینت است و  ایین آور آمد

گفات: آن ذات  ااا یکتاسات کاه ساتودنش زینات و  منزلت من زشات و نا ساند. نبای 

  ﴿نکوهشاااااااااش نا ساااااااااند اسااااااااات.  اااااااااس آیاااااااااة 

﴾... نازل شد
(3)

. 

 حدیث.این حدیث مرسل است و دارای شواهد مرفوع از قبیل 

ترمااذی از بااراء و دیگااران ایاان حاادیث را باادون ناازول آیااه روایاات کاارده  -988

است
(4)

. 

ا: ابن جریر به همین معنی از حسن روایت کرده است -989
(5)

. 

روایت کارده اسات: او ]اقارع[  ا: احمد با سند صحیح از اقرع بن حابس  -992

د.  اس گفات: ای محماد ها صدا کرد. کسی جاوابش را نادا رسول خدا را از  شت حجره

                                           
 توریج محقق. 5729 «زاد المسیر»، 575669طبری  -1

ن ارقاام روایاات کاارده انااد. حااافظ در از زیااد باا 717و واحاادی  1507، طبراناای 75678طبااری  -2

ساابت داده. ایاان حاادیث را ایاان را بااه ابوعالیااه، مساادد و اباان اسااحاق هاام ن 7747 «مطالااب عالیااه»

 به توریج محقق. 0465 «تفسیر شوکانی»حسن گفته است  «د ر المنثور»سیوطی در 

تحقیااق دکتاار مصااطفی محمااد مساالم[ از  075/  7 «تفساایر قاارآن»]و عباادالرزاق  75685طبااری  -3

 قتاده به قسم مرسل روایت کرده اند.

قاه هاایش ث روایات کارده اناد. اساناد ایان حسان و راوی 171 «تفسایر»و نساائی در  7067 ترمذی -4

 توریج محقق نگاه. 0462 «انیتفسیر شوک»هستند به حدیث  یش شاهد است. 

 این مرسل است. 75684طبری  -5
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ساااتایش مااان زینااات و نکاااوهش مااان زشااات اسااات.  یاااامبر گفااات: ایااان صااافات خاصاااة 

خداست
(1)

. 

ا: ابن جریر و دیگران از اقرع همینگونه روایت کرده اند: او نازد رساول  -995

 هللا آمد و گفت: ای محمد، به حضور ما بیا،  س این آیه نازل گردید.

  ﴿: 8 – 6اسباب نزول آیة 

    
   

   
    

 ﴾. 
زاعی  -990 روایت کرده  احمد و دیگران به سند قوی از حارث بن ِضرار خ 

اسالم دعوتم کرد، گفتارش را  ذیرفتم و اسالم  آمدم، به اند: خدمت رسول خدا 

آوردم به  رداخت زکات دستورم داد با ادای زکات موافقت کردم و گفتم: ای رسول 

کنم، هرکه  ها را به اسالم و ادای زکات دعوت می روم و آن خدا! به نزد قوم خودم می

به نزدم  کنم، خودت در فالن وقت شوصی را دعوتم را  ذیرفت زکاتش را جمع می

آوری شده را برایت بفرستم، چون حارث زکات را جمع کرد و  بفرست تا زکات جمع

های  یش آمد و نزد او کسی را  موقع معین فرا رسید برای رسول خدا گرفتاری

ای  یش آمده و رسول هللا خشمگین شده است.  کرد حادثه نفرستاد، حارث گمان

وقت تعیین کرده بود تا  ت: رسول خدا بنابراین، سران قوم خود را جمع کرد و گف

آوری شده به نزد من بفرستد. هیچگاه رسول خدا  کسی را برای گرفتن زکات جمع

دانم، مگر این که بر  کند. برای نیامدن نمایندة او هیچ علتی نمی خالف وعده کار نمی

د بن ما خشم گرفته است خودمان برویم و زکات را به رسول خدا برسانیم.  یامبر ولی

آوری شده در نزد حارث را از او بگیرد چون ولید آنجا  عقبه را فرستاد تا زکات جمع

رفت ترسید و برگشت و به رسول خدا گفت: حارث زکات را به من نداد و خواست 

گروهی از سااة اسالم را آماده کرد و به سوی حارث فرستاد.  مرا بکشد. رسول هللا 

آمدند که ناگاه با لشکر اعزامی  یامبر روبرو  ینه میحارث با بزرگان قوم به سوی مد

شدند. حارث به لشکر اسالم گفت: به کجا اعزام شده اید، گفتند: به جنگ تو، گفت: 

برای چه، گفتند:  یامبر ولید بن عقبه را به نزدت فرستاده بود. او برگشت و برای 

داشتی. حارث گفت: قسم  یامبر گفت: تو زکات را به او نارداختی و قصد کشتن او را 

به خدایی که محمد را به حق فرستاده من نه فرستادة او را دیدم و نه او به نزد من 

آمده است. چون خدمت رسول خدا شرفیاب شد.  یامبر گفت: از  رداخت زکات 

                                           
روایات کارده اناد. هیثمای در  878ی و طبران 75679، طبری 794و  797/  6و  488/  7احمد  -1

هااای یکای از ساندهای احمااد راویای صاحیح هسااتند،  راوی»گویاد:  می 528/  7 «الزوائادمجماع »

تواریج محقااق.  5755 «زاد المسایر» «مرسال اسااترع شانیده باشاد و اگاار ناه اگار ابوسالمه از اقاا

 بنابر روایت صحیح. –گوید: این منقطع است زیرا ابوسلمه به دوران اقرع نبوده است  محقق می
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. گفت: سوگند به ذات ؟خودداری کردی و تصمیم داشتی نمایندة مرا به قتل برسانی

فرستاده من این کار را نکردم. آنگاه آیة  اقدس که تو را به حق

﴿   

    
    
    
   

    
      
    
    

   
   

   
    

     

   ﴾(1)
نازل شد. کسانی  

حدیث را روایت کرده اند ثقه هستندکه این 
(2)

. 

                                           
اى مؤمناان، اگار فاساقى خبارى برایتاان بیااورد، بررساى كنیاد ]تاا مباادا[ آن اه از روى »ترجمه:  -1

و بدانیاد كاه رساول . اید،  شیمان شوید مرت ب شدهنادانى به گروهى زیان رسانید، آن گاه بر آنچه 

خدا در میانتان است. اگر در بسیارى از كارهاا از شاما اطاعات كناد، باه یقاین باه رناج افتیاد ولاى 

خداونااد ایمااان را در نظاار شااما محبااوب گردانااد و آن را در دلهایتااان آراساات و كفاار و فسااق و 

به فضل و نعمتى از ساوى خادا. ]چناین . اند راه یافته نافرمانى را برایتان نا سند گرداند، اینانند كه

 .«[ و خداوند داناى فرزانه است مقّرر شده است
 060] «اساباب نازول»و واحدی در  7791 «معجم کبیر»، طبرانی در 079/  4جید است، احمد  -2

 528/  7 «مجمااع الزوائااد»اهره[ روایاات کاارده انااد. هیثماای در چااار مؤسسااة حلباای و شاارکاء، قاا

ایاان »گویااد:  می 029/  4 «تفساایر»حااافظ اباان کثیاار در  «هااای احمااد ثقااه هسااتند راوی»گویااد:  می

از جاابر  7829 «معجم اوساط»طبرانی در  «ه روایت شدهترین حدیثی است که در این قص حسن

 «مجماع الزوائاد»ن عبدالقدوس ضعیف است، هیثمی در روایت کرده، اسناد آن به خاطر عبدهللا ب

از علقمااه باان  8و  6/  57دانااد. طبراناای  ین ساابب ایاان اسااناد را دارای علاات میبااه هماا 552/  7

اما متابع دارد چنانچه ناجیه روایت کرده است، اسناد آن به خاطر یعقوب بن کاسب ضعیف است 

از ام  425/  07 «معجام کبیار»ذکر کرده است. طبرانای در  55714 «مجمع الزوائد»هیثمی در 

گوید: در ایان اساناد موسای بان عبیاده ضاعیف اسات.  می 55717یثمی سلمه روایت کرده است. ه

از ابن  75695و  75692از یزید بن رومان و طبری  75690از قتاده و طبری  75688طبری 

ابولیلی به قسم مرسل روایت کرده است.  س این حدیث با هماین شاواهد موصاول و مرسال قاوی 

اباان  «احکااام القاارآن»تفصاایل بیشااتر در  -لااموهللا اع-سااد ر شااود و بااه درجااة حساان صااحیح می می

 به توریج محقق. 5751 «زاد المسیر»و  1165 «تفسیر قرطبی»و  5986عربی 
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طبرانی از جابر بن عبدهللا و عقلمه بن ناجیه و ام سلمه به این معنی روایات  -997

 کرده است.

 ابن جریر از قول عوفی از ابن عباس به همین معنی روایت کرده است. -994

دیگر به قسم مرسل روایت کرده است قو از چند طری -991
(1)

. 

   ﴿: 9اسباب نزول آیة 

  
    

   
   

     
     

  
     

 ﴾(2)
. 

روایت کرده اند: رساول خادا مرکبای را ساوار شاد  بواری و مسلم از انس  -996

و به نزد عبدهللا بن ابی رفت. عبدهللا گفت: از من دور شو به خدا بوی بد خارت آزارم 

دهد. مردی از انصار گفت: سوکند به خدا! خر او از تو خوشبوتر است. ماردی از  یم

دوستان و یاران هردو گروه خشمگین  رآشفت و از عبدهللا طرفداری کرد.قوم عبدهللا ب

شدند و به طرفداری از گروة خود برخاستند و یکدیگر را با چوب، مشت و لگد زدند. 

   ﴿آنگااااااااااااااااااااااه آیاااااااااااااااااااااة 

  

 ﴾ نازل شد
(3)

. 

ا: سعید بن منصور و ابن جریر از ابومالاک روایات کارده اناد: دو نفار از  -997

داری  مسلمانان با یکدیگر دشمنی کردند. خویشاوندان هرکادام برآشافتند و از آن جاناب

                                           
 همه  یشتر بیان شد. -1

و اگر دو گروه از مؤمنان  ی ار كنند، بین آن دو گاروه آشاتى برقارار كنیاد، آن گااه اگار »ترجمه:  -2

ا گروهى كه تجاوزگر است تاا هنگاامى كاه باه ح ام ی ى از آن دو گروه بر دیگرى تجاوز كرد، ب

خاادا برگااردد، بجنگیااد.  ااس اگاار برگشاات بااه عاادل بااین آن دو گااروه آشااتى برقاارار كنیااد و بااه داد 

 .«دارد ب وشید. بى گمان خداوند دادگران را دوست مى

، 75699، طبااری 4287ابااویعلی  517/  7، احمااد 5799، مساالم 0695صااحیح اساات، بواااری  -3

 0222 «معااالم تنزویاال»بغااوی در  517/  4 «الوساایط»و در  765 «اسااباب ناازول» واحاادی در

 «الکشااف»و  1167 «جامع احکاام القارآن»به  روایت کرده اند. 570/  8توریج محقق و بیهقی 

به توریج محقق نگاه کنید. اما نزول آیه باه قاول  5992 «احکام القرآن»به توریج محقق،  5266

 می است که از انس روایت کرده و این مدرج است.ارجع گفتار سلیمان تمی
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 ﴿. آنگااااااااه آیاااااااة د زدنااااااادلگاااااااکردناااااااد و یکااااااادیگر را باااااااا مشااااااات و 

...﴾ نازل شد
(1)

. 

ابن جریار و ابان ابوحااتم از سادی روایات کارده اناد: ام زیاد همسار یکای از  -998

انصار به نام عمران باود و خواسات باه دیادار خاانوادة خاود بارود. شاوهرش او را در 

ها آمدند و  اد آنطبقة باالی خانه حبس کرد. ام زید کسی را به دنبال خانوادة خود فرست

او را  اایین آوردنااد تااا بااا خااود ببرنااد، عماران بیاارون رفاات و از نزدیکااان خااود کمااک 

خواست.  سران عموی او آمدند تاا میاان زن و خاانوادة او حایال شاوند، یکادیگر را باا 

 ﴿هااااااااااااا آیااااااااااااة  کفااااااااااااش و لگااااااااااااد زدنااااااااااااد.  ااااااااااااس در بااااااااااااارة آن

   

﴾...  نازل شد. رساول هللا  دنباال آناان فرساتاد و در

ها به امر کردگار گردن نهادند شان صلح کرد و آن بین
(2)

. 

ا: ابن جریر از حسن روایت کرده است: باین دو قبیلاه کاه خصاومت واقاع  -999

 ذیرفتند،  س خدای  آمد که تن به داوری بدهند نمی ها دعوت به عمل می شد و از آن می

   ﴿یاااااااااااااااااااة بااااااااااااااااااازر  آ

 ﴾...  را نااااااازل

کرد
(3)

. 

و از قتاااده روایاات کاارده اساات: دو نفاار از انصااار حقااوق مشااترا داشااتند  -5222

 ها که خویشاان و ها از هم شد. یکی از آن برایشان مشکلی  یش آمد که باعث دوری آن

گیرم. دیگری از او خواهش  حقم را از تو می کسان زیاد داشت به دیگری گفت: بزور

کرد که نزد رسول هللا بروناد حکام  یاامبر را  ذیرناد. اماا او سار یچی کارد، هاردو در 

شان یکدیگر را به مشات و لگاد گرفتناد. اماا  این کار اصرار کردند تا این که وابستگان

دست به شمشیر نبردند. این آیه در بارة آن دو نازل شد
(4)

. 

  ﴿: 55زول آیة اسباب ن

     
     

    
     
    

   
    

    

                                           
 از ابومالک به قسم روایت کرده است. 75725و  75722طبری  -1

 این مرسل است. 75721طبری  -2

 این مرسل است. 75724طبری  -3

 این مرسل است. 75727طبری  -4
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 ﴾(1)
. 

در سنن چهارگانه -5225
(2)

اا   روایات شاده اسات: در باین  از ابوَجبَِره بن َضاحَّ

هاشان متنفر بودند.  س  ما مردانی بودند که دو و یا سه اسم داشتند و از بعضی از لقب

  ﴿ایااااااااااااااااااااااان کاااااااااااااااااااااااالم عزیاااااااااااااااااااااااز 

﴾ گویااد: ایاان حاادیث حساان  نااازل شااد. ترمااذی می

است
(3)

. 

روایت کارده اناد: در جاهلیات افاراد را باه  حاکم و غیره نیز از ابوجبیره  -5220

ماردی را باه لقابش صادا کارد. گفتناد: ای  خادا  کردناد رساول موتلاف صادا می القاب

 ﴿از لقااااااب خااااااود نفاااااارت دارد.  ااااااس خاااااادا رسااااااول خاااااادا! ایاااااان شااااااوص 

 ﴾  را نااااااااااااااااااازل

کرد
(4)

. 

به مدینه که آمد در بین ما کسی نبود  احمد از او روایت کرده: رسول هللا  -5227

کارد.  ها را به همان لقب صادا می دو یا سه لقب نداشته باشد و هرگاه  یامبر یکی از آن

شاود.  اس  ! این شوص از شانیدن ایان لقاب خاود خشامگین میگفتند: ای رسول خدا می

 این کالم خدا نازل شد.

  ﴿: 50اسباب نزول آیة 

  
    

     
    

     
    

                                           
[ از ایناان  نااناى مؤمنان، گروهى، گروهى دیگر را باه ریشاوند نگیارد، چاه بساا كاه ]آ»ترجمه:  -1

[ از ایناان بهتار باشاند  بهتر باشند و نه زنانى، زنانى دیگر را به ریشوند گیرند، چه بسا كاه ]آناان

و عیب همدیگر را مجویید و همدیگر را به لقبهاى زشت مووانیاد. فساق بعاد از ایماان باد رسامى 

 .«است. و كسانى كه توبه ن ردند، اینانند كه ستم ارند

 نن ابوداود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه.سنن ترمذی، س -2

/  4حماد ، ا7745، ابن ماجاه 176 «تفسیر»، نسائی در 7068، ترمذی 4960اود جید است، ابود -3

تااااا  75757، طباااری 080و  085/  4و  467/  0حااااکم  772 «ادب مفااارد»، بوااااری در 062

ر صااحبت ابااوجبیره هااای ایاان راویاای مساالم و د از ابااوجبیره روایاات کاارده انااد. راوی 75702

اخاتالف اسات. اگار اباوجبیره صاحابی باشاد حااکم و ذهبای ایان حادیث را باه شارط مسالم صاحیح 

با اسناد جیاد از اباوجبیره  782/  1و  96/  4گوید: حسن صحیح است. احمد  دانند. ترمذی می می

و  0702 «فاتح القادیر»موصول دارای اسناد قوی اسات. باه  از عمویش روایت کرده است و این

 به توریج محقق نگاه کنید. 5706 «زاد المسیر»و  5999 «احکام القرآن»

 با حدیث قبلی گذشت. -4
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    ﴾(1)
. 

ها معتقدند که این آیاه در  ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: بعضی -5224

خاوردن  بعد از غذا خوابید، یکای راجاع باه نازل شده است، او  بارة سلمان فارسی 

و خوابیدن او سونانی گفت.  س این آیه نازل گردید
(2)

. 

  ﴿: 57اسباب نزول آیة 

    
   

    
     

    ﴾(3)
. 

لَیَکه روایت کارده اسات: در روز فاتح مکاه باالل  -5221  ابن ابوحاتم از ابن ابوم 

ای از مشرکان گفتند: آیا این بردة سیاه بار باام کعباه  بر بام کعبه رفت و اذان گفت. عده

گوید؟ دیگری گفت: اگر ایان عمال او خادا را خشامگین کناد تبااه و سارنگونش  اذان می

  ﴿.  س خدای بازر  آیاة سازد می

    

﴾... را نازل کرد
(4)

. 

گفتااه اساات بااه خااط اباان بشااکوال دریااافتم کااه « مبهمااات»اباان عساااکر در  -5226

باه بنای بیاضاه  خود روایات کارده اسات: رساول هللا « تفسیر»ابوبکر بن ابوداود در 

بین خود زنی را به ازدواج ابوهناد درآورناد. گفتناد: ای رساول خادا!  دستور داد که از

آیا دختران خود را به بردگان خود بدهیم، این آیه در بارة ابوهند نازل شد
(5)

. 

                                           
اى مؤمنان، از بسیارى از گمان ]هاى باد[ بارهیزیاد. باى شاك برخاى از بادگمانى ]هاا[ »ترجمه:  -1

م نید و برخاى از شاما از برخاى دیگار غیبات ن ناد. آیاا كساى از شاما دوسات  تجسسگناه است و 

دارد كااه گوشاات باارادرش را در حااالى كااه ماارده اساات، بوااورد. حااق ایاان اساات كااه آن را نا سااند 

 .«دارید. و از خداوند  روا بدارید. بى گمان خداوند توبه  ذیر مهربان است مى

 «الترغیاب»واهای و نااچیز هساتند. اصابهانی در مرسل بلکاه معضال اسات، مراسایل ابان جاریج  -2

ه ایاان هام مرسال و ضاعیف اساات. یلی باه همااین معنای روایات کارداز عبادالرحمن بان اباول 0075

 توریج محقق. 6016و ابن کثیر  5278 «کشاف»

ایام  هاایى گرداناده هاا و قبیلاه ایم و شما را گروه اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریده»ترجمه:  -3

ت. باى گماان خداوناد ترینتاان در نازد خداوناد  رهیزگارترینتاان اسا تا همدیگر را بشناسید. گراماى

 .«دانا ]و[ آگاه است

 این مرسل و ضعیف است. 766واحدی  -4

در مراسیل از زهری روایت کرده و ضعیف شمرده است، زیارا شاافعی و دیگاران  072ابوداود  -5

کناد، مگار باه روی  گفته اند: مراسیل زهری قبایح هساتند، حادیث را باه شاکل مرسال روایات نمی

باه  0470 «تفسیر شوکانی». است. اما اصل حدیث دارای شواهد است علتی. ذکر نزول آیه وهن
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   ﴿: 57اسباب نزول آیة 

      
     

   
    

﴾(1)
. 

طبرانی به سند حسن از عبدهللا بن ابی اوفی روایات کارده اسات: جمااعتی  -5227

از عرب گفتند: ای رسول خدا! ما بدون جنگ و نبرد اسالم را  ذیرفتیم، اما فالن قبیله 

  ﴿آیاة  با تو جنگ و  یکار کرد. آنگاه خادا 

 ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

ماننااد ایاان روایاات کاارده  باز طریااق سااعید باان جبیاار از اباان عباااس  اربااز -5228

است
(3)

. 

همانگونه روایت کرده است: این قضایه هنگاام فاتح  ابن ابوحاتم از حسن  -5229

 مکه صورت گرفته است.

ت ده ایت کارده اسات: ساال نهام هجارابن سعد از محمد بن کعب قربی رو -5252

کاه باا یااران خاود در  طلیحه بن خویلاد خادمت رساول هللا  نفر از بنی اسد به همرای

هاا گفات: ای رساول خادا! ماا شاهادت  یاب شادند. ساونگوی آن مسجد نشسته بود شارف

ه  »دهیم که  می ْبد  أان  ا عا ِرْی ا لاه  وا ه  الا شا ْحدا س ول ه   الا إِلها إاِل  هللا   وا را نیست خدایی مگر » «وا

ای رساول  «سات و تاو بنادة او و فرساتادة اوساتیخدای واحد و یگانه او را شاریکی نی

خاادا! تااو دنبااال مااا نفرسااتادی مااا خااود ناازد تااو آماادیم و بااا زنااان و فرزناادان اسااالم را 

   ﴿ اااااااااااذیرفتیم. آنگااااااااااااه آیاااااااااااة 

﴾... نازل شد
(4)

. 

خاود از ساعید بان جبیار روایات کارده اسات:  «سانن»سعید بن منصاور در  -5255

از عرب از قبیلة بنی اسد خدمت رسول خدا آمدند و گفتند: ما خود باه نازد تاو  گروهی

                                                                                                             
توریج محقق نگااه  0255 «احکام القرآن»بدون نزول آیه در  توریج محقق. شواهد این حدیث را

 کنید.

اند. بگو: اسالم آوردنتان را بر من منّات مگذاریاد.  گذارند كه اسالم آورده بر تو منّت مى»ترجمه:  -1

 .«گذارد كه شما را به ایمان راه نموده است گویید خداوند بر شما منّت مىبل ه اگر راست

آمااده روایاات  55765 «مجمااع الزوائااد»چنانچااه در  «معجاام اوسااط»و  «معجاام کبیاار»طبراناای در  -2

هاای  و بااقی راویگوید: در این اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس است  کرده است. هیثمی می

 توریج محقق. 0474 «شوکانی تفسیر»این ثقه هستند. 

گذاری محقاق آماده  به شاماره 6071 «تفسیر ابن کثیر»، بزار چنانچه در 179 «تفسیر»نسائی در  -3

 از دو طریق از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده اند. اسناد هردو طریق آن حسن است.

 روایت کرده است. از ابوقالبه به همین معنی 090/  5مرسل و ضعیف است، ابن سعد  -4
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 ﴿بااااااادون جناااااااگ و خاااااااونریزی آمااااااادیم.  اااااااس خااااااادا آیاااااااة 

  ﴾... را نازل کرد
(1)

. 

*** 

                                           
 .5776 «زاد المسیر»و  0257 «تفسیر بغوی»این روایات به مجموع قوی هستند. مرسل است،  -1
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 سورة ق

 آیه است 41 این سوره مکی و

  ﴿: 79 – 78اسباب نزول آیة 

   
    

    ﴾. 
یهااود خاادمت  روایاات کاارده اساات: بحاااکم بااه قساام صااحیح از اباان عباااس  -5250

سؤال کرد. گفت: خادا زماین را در روز ها و زمین  آمد و از خلقت آسمان رسول هللا 

هاا در روز ساه شانبه آفریاده  ها را با همه مناافع آن یکشنبه و دوشنبه آفریده است و کوه

هااا را آفریااده  هااا و خرابی هااا، آب، شااهرها، آبادی درخت چهارشاانبهاساات، و در روز 

ده باه آسمان را آفریده است و در روز جمعه تا سه ساعت مان  نجشنبهاست و در روز 

مانده   ایان روز رستگاران آفتاب، ماه و فرشتگان را آفریده است و در سه ساعت باقی

گویناد.  ساعت اول مر  را آفریده که مولوقات زنده در وقت معین مر  را لبیک می

ها هستند آفت و بال افکناده اسات،  در ساعت دوم در تمام اشیای که مورد استفادة انسان

خلق کرد و او را در بهشات جاا داد و ابلایس را امار کارد کاه  را در ساعت سوم آدم 

به آدم سجده کند و در آخر همین ساعت آدم را از بهشات اخاراج کارد. یهاود گفات: ای 

  ﴿محمااااد، ساااااس خاااادا چااااه کاااارد؟ گفاااات: 

  ﴾  :( گفتند: اگار 1)طه

رت راست و درست است. یهود مدعی شد کاه شد که همه گفتا کردی ثابت می کامل می

هاا خشامگین  خدا  س از انجام ایان اعماال باه اساتراحت  رداخات.  یاامبر از ادعاای آن

  ﴿شااااااااااااااااااااااااااد.  ااااااااااااااااااااااااااس آیااااااااااااااااااااااااااة 

   
    

     

   ﴾(1)
نااااااااازل  

شد
(2)

. 

   ﴿: 41اسباب نزول آیة 

     

                                           
و به راستى آسمانها و زماین و آنچاه را كاه در باین آن دوسات در شاش روز آفریادیم. و »ترجمه:  -1

 .«گویند ش یبا باش  س بر آنچه مى. هیچ خستگى به ما نرسید
از اباااوبکر بااان عیااااش از ابوساااعد بقاااال از  769 «اساااباب نااازول»و واحااادی در  147/  0 حااااکم -2

سنان از ابوبکر روایت کرده اسات. از ابو 75962عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند. طبری 

 توریج محقق. 5747 «زاد المسیر»
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 ﴾(1)
. 

روایت  با: ابن جریر از طریق عمرو بن قیس مالئی از ابن عباس  -5257

ترساندی،  س  تند: ای رسول خدا، کاش ما را میای گف کرده است: عده

﴿   

  ﴾  نازل شد
(2)

. 

و از عمرو بن قیس به قسم مرسل مثل این روایت کرده است -5254
(3)

. 

*** 

 سورة ذاریا 

 آیه است 62این سوره مکی و 

   ﴿: 59اسباب نزول آیة 

  

﴾(4)
. 

روایت کرده اند:  ابن جریر و ابن ابوحاتم از حسن بن محمد بن حنفیه  -5251

ها فاتح  های جنگ فرستاد، آن ای از سااة اسالم را به یکی از میدان دسته رسول هللا 

ها از تقسیم  آن ای بعد از فراغت و  یروز شدند و غنایم فراوان به دست آوردند و عده

   ﴿غنیمت آمدند.  س آیة 

  ﴾ 
نازل گشت
(5)

. 

  ﴿: 11اسباب نزول آیة 

  

 ﴾(6)
. 

                                           
از بایم مان  گویند داناتریم و تو بر آنان زورگوى نیساتى.  اس كساى را كاه ما به آنچه مى»ترجمه:  -1

 .«ترسد، با قرآن  ند ده مى

از  70226از ایوب از عمارو مالئای از ابان عبااس روایات کارده اسات و باازهم  70221طبری  -2

ایاوب بان یساار اسات کاه ضاعیف  مالئی به قسم مرسل روایت کرده است. و مدار هردو اسناد بر

 .008/  4 «یتفسیر بغو»است. 

 .581ص ، 06تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3

 .«و در اموالشان براى سائل و بینوا حقّى بود»ترجمه:  -4

 از حسن بن محمد روایت کرده این مرسل و ضعیف است. 70568و  70566طبری  -5

 .«بوشد و  ند ده، به راستى كه  ند دادن به مؤمنان سود مى»ترجمه:  -6
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ود از طریاق خ «مسند»اهویه و هیثم بن کلیب هرکدام در ابن منیع و ابن ر -5256

  ﴿روایاااات کاااارده انااااد: چااااون  مجاهااااد از علاااای 

   ﴾ «هااااااا   ااااااس از این

( نازل شاد. 54)ذاریات:  «روی بگردان و تو هرگز درخور مالمت و نکوهش نیستی

و به  یامبر خود دساتور داد کاه از ماا روی بگرداناد. هایچکس در باین ماا بااقی نماناد، 

ایااان کاااه باااه هالکااات خاااود یقاااین  یااادا کااارد.  اااس خااادای بااازر  و تواناااا آیاااة  رمگااا

﴿   

  ﴾  را نااااااااااااااااااازل و

های ما را شاد کرد دل
(1)

. 

 ﴿ابااااان جریااااار از قتااااااده روایااااات کااااارده اسااااات: چاااااون  -5257

    ﴾ 
غمگین شدند و فکر کردناد وحای منقطاع و عاذاب  دیادار گشات.  د. اصحاب نازل ش

   ﴿ ااااااااس آیااااااااة 

  ﴾ نازل شد
(2)

. 

*** 

 سورة ط ور

 آیه است 49این سوره مکی و 

   ﴿: 72اسباب نزول آیة 

   

 ﴾(3)
. 

                                           
و اباان منیااع چنانچااه در باان راهویااه ، اسااحاق 70065خبااری اساات باطاال بااا اسااناد واهاای، طبااری  -1

آماده از ایاوب از مجاهاد روایات کارده اناد. ایان اساناد منقطاع و  7712تا  7748 «مطالب عالیه»

نگااه  765شرح حال شماره  565ص  «المراسیل»ت و مجاهد از علی نشنیده است به ضعیف اس

ت. زیرا روش بیاان کنید، ابوحاتم و ابن معین نیز همینگونه بیان داشته اند، این متن جداً منکر اس

  ﴿دهد که مراد کفار مکاه اسات. باه کاالم الهای  آیات نشان می

      

      

      

      

 ﴾  :( دقاات نماییااد. مثاال ایاان سااونان از علاای 14 – 10)ذاریااات

 بدور است. ممکن رای خود مجاهد باشد برای این که اسنادش به وی صحیح است.

 این مرسل و ضعیف و متن منکر است. 70062طبری  -2

 .«تیم؟اش چشم به راه رویداد روزگار هس گویند: شاعرى است كه در باره آیا مى»ترجمه:  -3
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روایت کارده اسات: هنگاامی کاه قاریش در دار  بابن جریر از ابن عباس  -5258

ندوه ]محل برگزاری جلسات بزرگان مکه که قصی بن کالب بنا گذاشته بود[ در باارة 

جلسه گرفته بودند. یکی از آن میان گفت: در بناد و زنجیارش کشای و باه  رسول خدا

منتظر باشید تا مانند زهیر و نابغه دو شااعری کاه  ایش از سیاه چالش اندازید و مدتی 

 ﴿او ایاااان چنااااین بااااه هالکاااات رساااایدند ماااارگش فاااارا رسااااد. آنگاااااه آیااااة 

   

   ﴾  در بااااااااااره

نازل شد
(1)

. 

*** 

                                           
هاای آن  از ابن اسحاق از عبدهللا بن اباونجیح از مجاهاد روایات کارده اسات راوی 70782طبری  -1

 ثقه اند.
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 سورة ناجم

 آیه است 60این سوره مکی و 

  ﴿: 70اسباب نزول آیة 

  
    

    
     

    
    

    
     

 ﴾(1)
. 

واحاادی، طبراناای، اباان منااذر و اباان ابوحاااتم از ثاباات باان حااارث انصاااری  -5259

گفتنااد: وی صاادیق اساات،  شااد می روایاات کاارده انااد: هرگاااه کااودکی از یهااود هااالا می

گوید، هایچ انساانی  رسید و گفت: یهود دروغ می های آنان به گوش رسول هللا  حرف

کند، مگر این که از ساعادت و شاقاوت او آگااه اسات.  درش خلق نمیرا خدا در رحم ما

    ﴿آنگاااااااه خاااااادا ایاااااان آیااااااه 

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 45 – 77اسباب نزول آیة 

 ﴾. 
باه قصاد جناگ و  ول هللا ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کارده اسات: رسا -5202

رفت. مردی آماد وسایلة ساواری خواسات. اماا   یکار با دشمنان دین از شهر بیرون می

 یامبر چیزی نیافت که باه او بدهاد. مارد باا دوسات خاود مالقاات کارد و گفات: باه مان 

دهم به شرطی که گناهان مرا بر عهده  کمک کن، گفت: شتر جوان خویش را به تو می

                                           
[  گزینناد. ]بدانناد كاه كسانى كه از گناهان كبیره و زشتیها جز گناهان صغیره دورى ماى»ترجمه:  -1

ین  دیااد آورد و [ شااما وقتااى كااه شااما را از زماا  روردگااارت گسااترده آماارزش اساات. او بااه ]حااال

هنگامى كه شما در ش م مادرانتان جنینهایى بودید داناتر است.  س خودتاان را باه  ااكى مساتایید. 

 .«او به  رهیزگاران داناتر است

از ثابت بن حارث انصاری به قسم مرفوع روایت  85/  0و طبرانی  772ضعیف است، واحدی  -2

کاای و مجاااالت یهااود در مدینااه بااود. سااوره م کاارده انااد. در ایاان اسااناد اباان لهیعااه ضااعیف اساات،

 توریج محقق. 0106 «تفسیر شوکانی»
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 ﴿ذیرفت. باااااااارای همااااااااین آیااااااااة بگیااااااااری، او هاااااااام  اااااااا

  ﴾  نازل شد 45تا آخر آیة
(1)

. 

ای از سااة اسالم برای جنگ  و از دراج ابوسمیع روایت کرده است: دسته -5205

خواهش کرد که به او  و  یکار با دشمنان دین عازم بودند. مردی از رسول هللا 

کنم که به تو بدهم. آن مرد  ت: مرکب  یدا نمیوسیلة سواری ببوشد.  یامبر گف

اندوهگین برگشت و به نزد شوصی که شترش روبرویش خوابیده بود رفت و شکوه 

و شکایت کرد. آن مرد گفت: اگر من برایت مرکب تهیه کنم و تو به سااة اسالم ملحق 

دهی، گفت: بله و شتر را سوار  عو  حسنات خویش را به من می شوی آیا تو در

  ﴿آیة  شد.  س خدا 

    
    
     

      
    
     

     
      

     

  ﴾(2)
را نازل  

 کرد.

روایت کرده اسات: شوصای اساالم آورد، یکای از  ابن جریر از ابن زید  -5200

ها را  ا دین بزرگان را ترا کردی و آنمشرکان او را دید و سرزنشش کرد و گفت: آی

هاا در دوزخناد. گفات: مان از عاذاب  روردگاار ترسایدم.  گویی آن گمراه شمردی و می

گفت: چیزی از ثروت را باه مان باده تاا هماه گناهانات را باه عهاده بگیارم، آن شاوص 

کننده ماال زیااادتر  راضای شاد کااه مقاداری از ثااروت خاود را باه او بدهااد. اماا ساارزنش

، به توافق نرسیدند تا این که مال بیشتری به او بوشید با ساند و شااهد تعهادات خواست

 ﴿خاااااااود را موثاااااااق و اساااااااتوار سااااااااختند.  اااااااس آیاااااااة 

                                           
مرسل و ضعیف است، این ساوره مکای اسات و در آن هنگاام جناگ و غازا نباود. بناابراین باطال  -1

 است.

آیاا در نازد او علام . و انادكى داد و سانگدل شاد اى؟ آیا به كسى كه رویگرداند، نگریساته»ترجمه:  -2

هااى موساى باود، خبار داده  آیا باه آنچاه كاه در صاحیفه بیند؟ س او ]همه چیز را[ مىغیب است،  

اى بار گناه  ]با این  یام:[ كه هیچ بردارنده  [ ابراهیمى كه وفا گزارد؟ هاى و ]نیر در صحیفه نشد؟

[ تالشاش دیاده  و آن اه ]حاصال. و آن ه انسان جز آنچه كرده اسات، نادارد. دارد دیگرى را بر نمى

 .«[ جزایى هر چه تمامتر به او خواهند داد آن گاه به آن ]تالش. اهد شدخو
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  ﴾ نازل شد
(1)

. 

  ﴿: 65اسباب نزول آیة 

﴾(2)
. 

ای هنگام نماز خواندن  روایت کرده است: عده بوحاتم از ابن عباس ابن اب -5207

گذشاااتند. بناااابراین آیاااة  باااه کبااار و غااارور از کناااار آن حضااارت می رساااول خااادا 

﴿  ﴾ نازل شد
(3)

. 

*** 

ر  سورة قاما

 آیه است 11این سوره مکی و 

 ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 

   

﴾. 
از اباان مسااعود  –عبااارت و لفااظ از حاااکم اساات  –بواااری، مساالم و حاااکم  -5204

روایت کرده اند: قبل از هجرِت  یامبر، من در مکه مشاهده کردم که ماه دو  ااره شاد. 

 ﴿مشاارکان گفتنااد: محمااد ماااه را جااادو کاارد.  ااس آیااة 

   

﴾  نازل شد
(4)

. 

روایت کرده است: اهل مکه از  یامبر معجزه خواستند.  ترمذی از انس  -5201

 ﴿بنابراین ماه در مکه دو شق شد.  س 

   
    

                                           
از عبدالرحمن بن زید روایت کرده اسات و ایان مفصال اسات و ابان زیاد ضاعیف  70196طبری  -1

 متروا.

 .«اید و شما غفلتزده»ترجمه:  -2

باا ابان از ضحاا از ابن عباس روایت کرده اسناد این ضعیف است کاه ضاحاا  70668طبری  -3

از مجاهد به همین معنی روایت کرده این مرسل است امید  70672عباس مالقات نکرده. طبری 

 که این ماقبل خود را قوی سازد.

از اباان مسااعود روایات کاارده انااد.  475/  0و از طریااق او حااکم  7219 «تفساایر» عبادالرزاق در -4

، ترمااذی 44ح  0822لم ، مساا7862اسااناد ایاان بااه شاارط بواااری و مساالم صااحیح اساات. بواااری 

ح به همین معنی روایت نیز از ابن مسعود به قسم صحی 6491، ابن حبان 777/  5، احمد 7081

 توریج محقق. 6478 «تفسیر ابن کثیر»کرده اند. 
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 ﴾(1)
نازل شد ،

(2)
. 

  ﴿: 41اسباب نزول آیة 

  ﴾(3)
. 

روایاات کاارده اساات: در روز باادر مشاارکان  باباان جریاار از اباان عباااس  -5206

 ﴿گفتنااد: ماااا جماااعتی نیرومناااد و  یاااروز هسااتیم.  اااس خااادا 

   

﴾ .را نازل کرد 

  ﴿: 49 – 47ب نزول آیة اسبا

   ﴾. 
روایت کرده اند: مشرکان قریش آمدند و با  مسلم و ترمذی از ابوهریره  -5207

در مورد قضا و قدر به جدل و گفتگو  رداختند.  س خدای بزر  آیة  رسول خدا 

﴿    

     
   
      

   ﴾(4)
را  ،

نازل کرد
(5)

. 

*** 

حمن  سورة را

 آیه دارد 78این سوره مدنی و 

                                           
هااى خداونااد[ را  اى ]از نشاانه [ نشااانه و اگار ]كاافران. قیامات نزدیااك شاد و مااه شاا افت»ترجماه:  -1

 .«گویند: جادویى مؤثّر استببینند روى گردانند و 
از انااس  174 «تفساایر»و نسااائی در  7086، ترماذی 0820لم ، مساا4867صاحیح اساات، بواااری  -2

ه در روایت کرده اند. اگرچه انس در این دوران نبود، اما از ابن مسعود یاا از شاوص دیگاری کا

ن نازول آیاه تواریج محقاق. در نازد شایوی 0171 «تفسیر شوکانی»مکه مسلمان شده شنیده است. 

 دو شق است چنانچه در روایات دیگر آمده است. «دو بار»ست و مراد از نی

 .«كنند این گروه ش ست خواهند خورد و  شت مى»ترجمه:  -3

هایشاان  ]باه یاا دآر[ روزى كاه بار چهاره . اند به راستى گناه اران در گمراهى و نادانى»ترجمه:  -4

بااى گمااان مااا هاار چیاازى را بااه . آتااش دوزخ را بچشااید [ شااوند. ]گااوییم: طعاام در دوزخ كشاایده مااى

 .«ایم اندازه مقرر آفریده
روایات کارده  771و واحادی  87، ابن ماجاه 7092و  0517، ترمذی 0616صحیح است، مسلم  -5

 توریج محقق. 0146 «تفسیر شوکانی»اند. 
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   ﴿: 46اسباب نزول آیة 

  ﴾(1)
. 

از عطا روایت کرده اناد: روزی  «عظمه»ابن ابوحاتم و ابوشیخ در کتاب  -5208

قیاماات، میاازان، بهشاات و آتااش و دوزخ را یاااد کاارد و گفاات: دوساات  ابااوبکر صاادیق 

خورد تا  آمد و مرا می بودم چهار ایی می ها می سبزی از این گیاهان و سبزه داشتم بوتة

  ﴿یان کاالم عزیاز شادم.  اس ا هرگز دوباره زناده نمی

   ﴾  ناااااااازل

گشت 
(2)

. 

شااان ابااوبکر اباان ابوحاااتم از اباان شااوذب روایاات کاارده اساات: ایاان آیااه در  -5209

صدیق نازل گردیده است
(3)

. 

*** 

 سورة واقِعاه

 آیه است 96این سوره مکی و 

  ﴿: 42 – 79اسباب نزول آیة 

 ﴾. 
ا: احمد، ابن منذر و ابن ابوحااتم در ساندی کاه در آن ناام کسای اسات کاه  -5272

 ﴿روایااات کااارده اناااد: چاااون کاااالم الهااای  شاااناخته نشاااده از اباااوهریره 

    

  ﴾  :( ناازل شاد. 54 – 57)واقعه

  ﴿آیاااة  آماااد.  اااس خااادا ایااان امااار بااار مسااالمانان دشاااوار 

    

 ﴾(4)
را نازل کرد 

(5)
. 

                                           
 .«داردو كسى كه از ایستادن ]در حضور[  روردگارش ترسیده باشد، دو باغ »ترجمه:  -1

مرسل و ضعیف است، با این وصف عطای خراسانی که این حدیث را به صاورت مرسال آورده  -2

توریج محقق عماوم  72/  6هاست. ابن کثیر  مناکیر زیادی را روایت کرده که این هم یکی از آن

 داند. آیه را صحیح می

 این هم مثل سابقش است. -3

 .«وهى بسیار از  سینیانندو گر. گروهى بسیار از  یشینیان»ترجمه:  -4
از طریق محمد بن عبدالرحمن مالئی از  درش از ابوهریره روایت کارده  795و  048/  0احمد  -5

 558/  5 «مجماع الزوائاد»عیف است، هیثمی در اند. اسنادش به خاطر جهالت محمد و  درش ض

 گوید: محمد و  درش را نشاختم. می
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ا: ابن عساکر در تاریخ دمشق با سندی کاه در آن اخاتالف نظار اسات از  -5275

 54و  57های  طریق عروه بن رویم از جابر بن عبدهللا روایات کارده اسات: چاون آیاه

گفاات: ای رسااول خاادا! جماعاات بساایار و انبااوه از  ل شااد. عماار سااورة واقعااه ناااز

های نوستین و گروة اندا از ما، آخرین این سوره تا یک ساال ناازل نشاد. سااس  امت

    ﴿آیاااااااااااااااااااااااااااااة 

   ﴾  .نازل شد

ل کرد یامبر گفت: ای عمر، بیا و بشنو که خدا این آیات را ناز
(1)

. 

 ابن ابوحاتم از عروه بن رویم به قسم مرسل روایت کرده است. -5270

 ﴿: 72 – 07اسباب نزول آیة 

   

 ﴾. 
ای در وج ]وادیاای اساات در  عاادها: بیهقای از مجاهااد روایاات کاارده اسات:  -5277

زده شادند.  اس  هاای سادر او شاگفت و درخت هاای کیلاه از سایة گاوارا، درخت طایف[

  ﴿  خاااااااااااااااااااادا 

    
    

    

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

  ﴿: 80 – 71اسباب نزول آیة 

  ﴾. 
باران بارید.  روایت کرده است: در زمان  یامبر  بمسلم از ابن عباس  -5274

گفت: بعضی مردم شاکر و برخی کافر شدند، شاکرین گفتند: باران رحمت  او 

خداست و به امر خدا بارید. و برخی دیگر گفتند: ستارة نوء راست گفته بوده است. 

    ﴿آیة  آنگاه خدا 

    
     

     

                                           
ابن عساکر از هشام بان عماار از عباد رباه بان »گوید:  قق میگذاری مح به شماره 6151ابن کثیر  -1

این اسناد ضعیف است، هشام مناکیر زیادی را روایت کارده « صالح از عروه روایت کرده است

و استادش مجهول است، عروه احادیث بسیاری را به شکل مرسل راوایت کرده است. حافظ ابان 

وه از جاابر مرسال اسات. ایان ماتن غریاب و اشااره کارده کاه روایات عار« التهاذیب»حجر هم به 

 به توریج محقق نگاه کنید. 8456دارای نکارت است. به تفسیر ابن کثیر 

و نی بوتاان، چاه »: ترجمهه آیها  از مجاهد روایت کارده مرسال و ضاعیف اسات. 77717طبری  -2

و . ر تاوو درختاان ماوز تاو با. [ درختان سدر باى خاار در ]میان ]وضع و[ حالى دارند نی بوتان؟

 .«اى گسترده سایه
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﴾(1)
را نازل کرد 

(2)
. 

ابن ابوحاتم از ابوحزره روایت کرده اسات: در غازوة تباوا مسالمانان در  -5271

حجر فرود آمدند. رساول هللا دساتور داد کاه از آنجاا آب برندارناد،  اس از  محلی به نام

. مسالمانان باا خاود آب نداشاتند باه رسااول هللا آنجاا کاوچ کردناد و باه جاای دیگار رفتنااد

شکایت کردند آنحضرت برخاست و دو رکعت نماز خواند و دعا کرد.  س به امر خدا 

ابری در آسمان  دیدار شاد و بااران باریاد و ساااة اساالم هماه سایراب شادند. ماردی از 

رسول  انصار به شوصی از نزدیکانش که متهم به نفاق بود گفت: وای بر حالت دیدی

هللا دعا کرد، به امر خدا باران باریاد. او گفات: بااران باه سابب ساتارة ناوء باریاد. ایان 

 آیات در بارة آن نازل شد.

*** 

 

ِدید  سورة حا

 آیه است 09این سوره مدنی و 

   ﴿: 56اسباب نزول آیة 

    
     

   
   

     

                                           
و اگاار بدانیااد آن سااوگندى . كاانم [ فاارو گراییاادن سااتارگان سااوگند یاااد مااى  ااس بااه ]م ااان»ترجمااه:  -1

كاه جاز . [ در كتاابى نهفتاه ]نگاشاته شاده اسات. [ قرآنى گرانقدر اسات كه این ]كتاب. بزر  است

آیاا شاما ایان . تاده شاده اسات[  روردگار جهانیان فرسا از ]سوى. رسانند  اكیزگان به آن دست نمى

 .«دهید؟ [ قرار مى [ رزق خود را دروغ انگاشتن ]رازق و ]سااس كنید؟ سون را ان ار مى
تفسااایر »روایااات کااارده اناااد.  باز ابااان عبااااس  780و واحااادی  598/  50، طبرانااای 77مسااالم  -2

 توریج محقق. 0195 «شوکانی
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  ﴾(1)
. 

از عبادالعزیز بان اباورواد روایات کارده اسات:  «مصانف»ابن ابوشیبه در  -5276

  ﴿یااااامبر خنااااده و ماااازاح رواج یافاااات.  ااااس آیااااة در بااااین یاااااران  

  ﴾... نازل شد
(2)

. 

ابن ابوحاتم از مقاتل بن حیان روایت کرده است: گروهی از یااران  یاامبر  -5277

 خندیدنااد آنگاااه خاادا  مشااغول ماازاح بودنااد و می  آیااة﴿   

    

  ﴾... .را نازل کرد 

و از سدی از قام روایت کرده است: اصحاب رسول خدا به ستوه آمدند و  -5278

 ﴿گفتند: ای رسول خدا! ما را از اخبار آگاه بساز، خدا آیة 

   ﴾ 
رده شدند و گفتند: ای رسول خدا! به ما دلتنگ و افس ( را نازل کرد. باز7)یوسف: 

    ﴿خبری بگو،  س آیة 

    

 ﴾... نازل شد
(3)

. 

از سافیان از اعماش روایات کارده اسات: هنگاامی  «الزهد»ابن مبارا در  -5279

هاا کاه دیاده بودناد باه آراماش  هماه رنجکه اصاحاب رساول هللا باه مدیناه آمدناد، بعاد از 

دادناد کوتااهی و سساتی کردناد.  رسیدند. گویا آنان از بعض چیزهای کاه بایاد انجاام می

    ﴿ اااااااااااااااس خااااااااااااااادا آیاااااااااااااااة 

   

﴾ .را نازل کرد 

  ﴿: 08اسباب نزول آیة 

   
  

    
    

                                           
[ باه  [ یاد خدا و ]هنگاام كه دلهایشان به ]هنگام آیا براى مسلمانان آن هنگام نرسیده است»ترجمه:  -1

یاد آوردن آنچه از حّق كه نازل شده است، خشوع یابد و مانناد كساانى نباشاند كاه  ایش از ایان باه 

 .«آنان كتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آن گاه سنگدل شدند و بسیارى از آنان بدكارند

ر شامار تباع اتبااع اسات و بسایاری از علمااء او را ضاعیف این معضال اسات، زیارا عبادالعزیز د -2

 دانند، مناکیر زیادی روایت کرده است. می

 این مرسل است، در اول سوره یوسف گذشت. قاسم بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن مسعود است. -3
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  ﴾(1)
. 

به ساندی کاه در او ناام کسای اسات کاه شاناخته  «معجم اوسط»طبرانی در  -5242

ایت کرده است: چهل نفر از یاران نجاشی خادمت رساول هللا رو بنشده از ابن عباس 

 هاا مجاروح شاد اماا کسای شاهید  آمدند و در جنگ احاد شارکت کردناد. تعادادی از آن

ای رسااول خاادا! مااا  هنگااامی کااه نیازمناادی مساالمانان را مشاااهده کردنااد، گفتنااد: نشااد.

نان کمک نماییم. آنگاه توانگر و ثروتمندیم اجازه بده اموال خود را بیاوریم و به مسلما

  ﴿هااااااا  خاااااادا در بااااااارة آن

     

 ﴾  :[  كسانى كه  یش از ایان ]قارآن»( 10)قصص

و مابعد را نازل کرد. چون این آیات ناازل  «آورند ایم به آن ایمان مى به آنان كتاب داده

جماعت مسلمانان! هرکه از جمع ما به قرآن ایمان بیاورد برای او دو گشت گفتند: ای 

شود و هرکه به قرآن ایمان نیاورد برای او مثل شما یک ثاواب وجاود  ثواب نوشته می

  ﴿دارد.  ااااااااااااس خاااااااااااادا آیااااااااااااة 

   
  

   

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: چون آیة  -5245

﴿   

  ﴾...  :( 14)قصص

 «[ داده شود [ آن ه بردبارى ورزیدند، دو بار ]به آنان اینانند كه  اداششان به ]جبران»

نانی که قبل از بهور اسالم به کتب آسمانی  یشین ایمان داشتند خود نازل شد. مسلما

برتر دانستند و گفتند: برای ما دو ثواب و برای شما یک  را از دیگر یاران نبی 

ثواب است. این موضوع بر مسلمانان سوت شد بنابراین خدای بزر  آیة 

﴿   

   
   

                                           
ز اى مؤمناان، از خداوناد  اروا بداریاد و باه رساولش ایماان بیاوریاد تاا بهاره مضااعف ا»ترجمه:  -1

رحمت خود به شما بدهد و برایتان نورى قرار دهد كه با آن راه بساارید و تا شاما را بیاامرزد. و 

 .«خداوند آمرزگار مهربان است

. اساناد ایان از طریق سعید بن جبیر از وی روایات کارده اسات 7618 «معجم اوسط»طبرانی در  -2

ن اسااناد روایاای اساات او را گویااد: در ایاا می 55424 «مجمااع الزوائااد»ضااعیف اساات. هیثماای در 

 تر است. از سعید بن جبیر به قسم مرسل روایت کرده این صحیح 77689نشناختم. طبری 
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 ﴾... ها را مثل  اداش مؤمنین  را نازل و  اداش آن

 اهل کتاب دوچندان کرد.

   ﴿: 09اسباب نزول آیة 

    
      

    
     

  ﴾(1)
. 

 ﴿اباان جریاار از قتاااده روایاات کاارده اساات: چااون آیااة  -5240

  ﴾  :( تاااا آخااار 08)حدیاااد

 ﴿نااازل شااد. اهاال کتاااب باار مساالمانان حسااادت کردنااد.  ااس خاادا آیااة 

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

گفاات: بااه زودی از  ا: اباان منااذر از مجاهااد روایاات کاارده اساات: یهااود می -5247

ها و  اها را قطع خواهد کارد. چاون  یاامبر  گردد که دست میان ما  یغمبری مبعوث می

آخاااار زمااااان از میااااان عاااارب برانگیوتااااه شااااد. یهااااود کفاااار ورزیااااد.  ااااس خاااادا آیااااة 

﴿   

﴾... .را نازل کرد. یعنی به فضیلت نبوت 

*** 

لاه ادا جا  سورة م 

 آیه است 00این سوره مدنی و 

    ﴿: 5اسباب نزول آیة 

    
    

    

   ﴾(3)
. 

روایات کارده اسات:  ااا و منازه اسات  لحااکم باه قسام صاحیح از عایشاه  -5244

شنود، من بعضی از سونان خوله دختر ثعلبه  کبریایی که با توانایی همه صداها را می

                                           
]این موضوع را بیان كرد[ تا اهل كتاب بدانند كه اختیارمند چیزى از فضل خدا نیساتند »ترجمه:  -1

داراى فضاال  دهااد. و خداونااد و آن ااه فضاال بااه دساات خداساات. آن را بااه هاار كااس كااه بوواهااد مااى

 .«بزر  است

 این مرسل و ضعیف است. 77729طبری  -2

كارد و باه خداوناد  به راستى خداوند سون زنى را كه درباره همسارش باا تاو گفتگاو ماى»ترجمه:  -3

 .«شنید. بى گمان خداوند شنواى بیناست برد، شنید و خداوند گفتگویتان را مى ش ایت مى
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رسید، او در نزد نبی اکرم از شوهر خود اوس بان  شنیدم و بعضی به گوشم نمی را می

هاا  ام بهره گفات: ای رساول خادا! اوس از جاوانی شات و میصامت شکوه و شاکایت دا

گرفت و فرزندان زیاد برایش تربیت کردم. اینک که سان و ساالم بااال رفتاه و ساترون 

ام، از ماان بیاازار شااده اساات. کردگااارا! ماان بااه دربااارت بااه نالااه و زاری از او  شااده

 ﴿ ها دارم. انااادا زماااانی سااااری نشاااده باااود کاااه جبرئیااال اماااین باااا آیاااة شاااکوه

    

  ﴾... فرود آمد
(1)

. 

    ﴿: 8اسباب نزول آیة 

    
    

  
  

   
     

    
    

    
    

﴾(2)
. 

و یهاود  ابن ابوحاتم از مقاتل بن حیان روایت کرده است: بین نبای کاریم  -5241

هاااا  از کناااار آن صااالح و ساااازش وجاااود داشااات، هرگااااه یکااای از یااااران رساااول هللا 

کارد کاه آناان در  کردناد. آن مسالمانان گماان می ها در باین خاود نجاوا می گذشت. آن می

یهودان را از  گویند. نبی کریم  انگیز می کنند یا مطالبی نفرت بارة قتل او صحبت می

 ﴿هااا دساات نکشاایدند. بنااابراین آیااة  امااا آنایاان عماال نا سااند منااع کاارد، 

     

                                           
و  588، ابااان ماجاااه 192 «تفسااایر»و  55172 «باااریالک»، در 67/  6صاااحیح اسااات، نساااائی  -1

و  77701، طبااااری 485/  0، حاااااکم 5558 «تفساااایر»، عباااادالرزاق در 46/  6، احمااااد 0267

از چند طریق از اعمش از تمایم بان  780/  7و بیهقی  788 «اسباب نزول»، واحدی در 77706

ش راویای بوااری و مسالم هاای سلمه از عروه از عایشه روایت کرده اند، اسناد این صحیح، راوی

صاحیح شامرده های مسلم اسات. حااکم و ذهبای ایان را  و ثقه هستند غیر از تمیم زیرا او از راوی

بااه توااریج  0241 «احکااام القاارآن»و  1878 «جااامع احکااام القاارآن»، 5571 «الکشاااف»انااد. 

 محقق.

آنچاه از آن بااز داشاته  اى به كسانى كه از نجوى باز داشته شدند، سااس باه آیا ننگریسته»ترجمه:  -2

كنناد؟ و چاون نازد تاو آیناد،  گردند و به گناه و تجاوز و نافرمانى از  یامبر نجوى مى شدند باز مى

[ درود نفرساتاده اسات و در دل  فرستند كاه خداوناد بار تاو باه آن ]شایوه اى به تو درود مى به شیوه

كناد؟ جهانم آناان را باس  عاذاب نماىگاوییم  [ آنچاه ماى گویند: چرا خداوند ما را باه ]سازاى خود مى

 .«[ بد جایى است آیند و ]آن است. به آنجا در مى
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﴾... .را نازل کرد 

احمد، بزار و طبرانی به سند قوی از عبادهللا بان عمارو روایات کارده اناد:  -5246

 گفتند: گفت: سام علیکم یعنی مر  بر شما و در میان خود می می یهود به رسول هللا 

کناااد.  اااس خااادای  ااااا  چااارا خااادا ماااا را باااه سااابب ایااان گفتاااار عاااذاب و شاااکنجه نمی

﴿    

   ﴾  را تااااا آخاااار آیااااه نااااازل

کرد
(1)

. 

انس
(2)

و ام المؤمنین عایشه 
(3)

 نیز این روایت را نقل کرده اند. 

  ﴿: 52اسباب نزول آیة 

   
   

    
     

 ﴾(4)
. 

ا: اباان جریاار از قتاااده روایاات کاارده اساات: منافقااان در بااین خااود نجااوا  -5247

 ﴿آیاة   س خدا شد.  ها می کردند و این کار باعث خشم مسلمان می

  ﴾...  را ناااازل

کرد
(5)

. 

  ﴿: 55اسباب نزول آیة 

    
   

     

                                           
کارده از عبادهللا بان عمارو بان عااص روایات  «کشف»، 0075، بزار 572/  0است. احمد  حسن -1

اسااناد ایاان جیااد اساات، زیاارا حماااد از عطاااء باان سااائب در حالاات »گویااد:  می 55421انااد. هیثماای 

در »شاوریده خارد و خارف شاود. سایوطی در نی قبل از این که عطااء یع «او شنیده است صحت

بااه  0600 «تفساایر شااوکانی»جیااد شاامرده اساات. بااه حاادیث بعاادی و  ایاان را 069/  6 «المنثااور

 توریج محقق نگاه کنید.

از انس روایت کارده اناد.  794و واحدی  77768، طبری 7725، ترمذی 544و  542/  7احمد  -2

بادون ذکار ناازول آیاه آورده اسات. باااهراً ذکار نازول آیااه از  6906واااری اساناد آن جیاد اسات. ب

 توریج محقق. 0607 «تفسیر شوکانی»ها مدرج است.  گفتار یکی از راوی

 «تفسایر»، نساائی در 7698، ابان ماجاه 190ی ، ترمذ0561، مسلم 6907صحیح است، بواری  -3

 توریج محقق. 0604 «ر شوکانیتفسی»ت کرده اند. از عایشه روای 797و واحدی  190و  195

[ شاایطان اساات تااا مؤمنااان را  [ از ]كارهاااى جااز ایاان نیساات كااه راز گااویى ]در امااور  اایش گفتااه» -4

تواند هیچ زیانى به آناان برسااند و مؤمناان بایاد كاه بار  اندوهگین سازد و جز به اراده خداوند نمى

 .«خداوند توكل كنند

 این مرسل است. 77772طبری  -5
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  ﴾(1)
. 

نشسااتند  می ای ناازد رسااول هللا  و همچنااان از او روایاات کاارده اساات: عااده -5248

کردناد.  اس خادا آیاة  نمیآیناد آنجاا را تارا  دیدند کاه گروهای از اصاحاب می وقتی می

﴿   

     

﴾... را نازل کرد
(2)

. 

ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: این آیه روز جمعه نازل شده است  -5249

هاایی کاه  ود و آنشرفیاب شدند، جاای تناگ با جماعتی از اهل بدر خدمت رسول هللا 

ها سر ا ایساتادند و  یاامبر باه  نشسته بودند برای تازه واردها جای باز نکردند، آن قبالً 

هاا نشااند.  اندازة تازه واردها افرادی را از مجلس بلند کرد و گاروة دوم را باه جاای آن

هایی که  یامبر از مجلس بلندشان کرده بود آثار نارضایتی باهر شد.  س  در چهرة آن

 کالم الهی نازل گردید.

  ﴿: 57 – 50اسباب نزول آیة 

   
    
     

     
    

 ﴾(3)
. 

روایاات کاارده اساات: بعضاای  بو از طریااق اباان ابوطلحااه از اباان عباااس  -5212

کردناد و آن حضارت را در  های زیاادی می  رساش مسلمانان ]در گوشی[ از  یاامبر 

 اراده کارد کاه زحمات  یاامبر را کام کناد. بناابراین، خادا  انداختند. خدا  مشقت می

﴿   

    

                                           
اى مؤمنان، چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز كنید، باز كنید تاا خداوناد ]رحماتش »: ترجمه -1

[  را[ برایتان فراخ گرداند، و چون گفتاه شاود: برخیزیاد، برخیزیاد تاا خداوناد باه مراتباى ]منزلات

 .«كنید آگاه است اند، باال برد. و خداوند به آنچه مى مؤمنانتان و كسانى را كه علم یافته

 از قتاده روایت کرده مرسل است. 77778و  77776طبری  -2

اى مؤمنان، چون خواهید با  یامبر نجوى كنید،  یش از نجوایتان صدقه تقدیم دارید. این »ترجمه:  -3

[ خداوناد آمرزگاار  [ نیابیاد، ]بدانیاد كاه ]كار[ برایتان بهتر و  اكیزه تر اسات. آن گااه اگار ]صادقه

 .«مهربان است
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﴾  را تااا آخاار نااازل کاارد. چااون ایاان آیااه نااازل گشاات. بساایاری از

بااااااااه  مساااااااالمانان از  رساااااااایدن مسااااااااائل خااااااااودداری کردنااااااااد.  ااااااااس خاااااااادا 

﴿...﴾ را نازل کرد
(1)

. 

هنگامی که آیاة  روایت کرده اند: ترمذی به قسم حسن و دیگران از علی  -5215

﴿   

 ﴾...  نازل شد.  یاامبر باه مان گفات: آیاا شاوص

اخات آن را ندارناد. گفات: دها تاوان  ر نجواکننده یک دینار صدقه بدهد؟ گفاتم: مسالمان

نصف دینار چه؟ گفتم: توانش را ندارند. گفات:  اس چناد؟ گفاتم: یاک داناه جاو.  یاامبر 

کنااد.  اااس خااادا آیاااة  کاااه اناادا چیاااز قانعااات میساایری هساااتی  گفاات: تاااو شاااوص چشم

﴿   

   ﴾... 

را نازل کرد. و خدا به خاطر من بر این امت توفیف نمود
(2)

. 

   ﴿: 54اسباب نزول آیة 

    
      

   

   ﴾(3)
. 

  ﴿اباان ابوحاااتم از ساادی روایاات کاارده اساات: آیااة  -5210

   ﴾... 

عبادهللا بان  در بارة عبدهللا بن نبتل نازل گردیده است. ]سادی و مقاتال گفتاه اناد: هرگااه

رسااندند.  را باه یهاود می نشساتند ساونان او  ابی و عبدهللا بن نبتل نازد رساول هللا می

های خود نشسته بود، گفت: هماین دم کسای باه نازد شاما  زمانی  یامبر در یکی از خانه

کناد. در آن لحظاه عبادهللا  آید که قلب ستمگرانه دارد و باا چشامان اهرمنای نگااه می می

ل شاد او چشامان کباود، قاد کوتااه، ریاش کام و رناگ اسامر داشات.  یاامبر بن نبتل داخ

گوییااد، او قساام خااورد کااه ایاان کااار را  گفات: تااو و رفقایاات باارای چااه بااه ماان ناسازا می

                                           
 از علی بن ابوطلحه روایت کرده بین علی و ابن عباس ارسال است. 77791طبری  -1

از علاای باان علقمااه از علاای  77796و طبااری  047/  7 «الضااعفاء»، عقیلاای در 7722ترمااذی  -2

حادیث منکار »گویاد:  اد ضعیف است. ابن حباان میروایت کرده اند. علی بن علقمه مجهول و اسن

ن سیاق از سعد بن وقاص روایات کارده ناه از علای، ایان به همی 775طبرانی  «کند را روایت می

ابان »ید: گو می 500/  7 «مجمع الزوائد»سلمه بن فضل ضعیف است. هیثمی در اسناد به خاطر 

 «شامارند ای دیگار او را ضاعیف می دهدانند، اما بوااری و عا ای دیگر سلمه را ثقه می معین وعده

 ه کنید.به توریج محقق نگا 0216 «احکام القرآن»به 

اى به كسانى كه با قومى كه خداوند بر آنان خشمگین است، دوستى كردند؟  آیا ننگریسته»ترجمه:  -3

 .«خورند [ از آنان نیستند و آگاهانه بر دروغ سوگند مى آنان از شما و ]هم
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ت و رفقای خود را آورد او رف نکرده است، اما  یامبر گفت: این کار را انجام داده اید،

  ﴿د.  اااس ایااان آیاااه شاااان قسااام کردناااد کاااه باااه او ناسااازا نگفتاااه انااا همه

    
    

﴾ ]در مورد این دو منافق نازل شد
(1)

. 

   ﴿: 58اسباب نزول آیة 

    
    

      

  ﴾(2)
. 

روایات کارده اناد: رساول هللا  باحمد و حاکم به نوع صحیح از ابن عباس  -5217

 شدن. گفت: اندکی بعد کسی  های خود نشسته بود و سایه در حال جمع در سایة حجره

کند. چون نزدتان آمد با او حرف  یآید که با چشمان شیطانی به شما نگاه م نزد شما می

هاا ماردی کبودچشام کاه از یاک چشام  نزنید. اندا زمانی نگذشاته باود کاه باه ساوی آن

نابینا بود آماد. رساول هللا او را نازد خاود خواسات باه او نگااه کارد و گفات: چارا تاو و 

رد هاا را آو هاا را بیااورم، رفات و آن دهید؟ گفات: بگاذار تاا آن رفقایت به من دشنام می

دهند.  شان سوگند خوردند که نه به  یامبر ناسزا گفته اند و نه این عمل را انجام می تمام

   ﴿آنگااااااااااااه خااااااااااادا آیاااااااااااة 

    

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

   ﴿: 00اسباب نزول آیة 

   
    

    
   

   
     
   

                                           
 .54تفسیر قرطبی، مجادله:  -1

كنناد چناان كاه  ساوگند یااد ماى روزى كه خداوند همگى آنان را برانگیازد آن گااه بارایش»ترجمه:  -2

 ندارنااد كااه آنااان حقااى در دساات دارنااد. باادان آناننااد كااه  كننااد. و مااى بااراى شااما سااوگند یاااد مااى

 .«دروغگویند

از ابان عبااس روایات کارده اناد.  799، واحادی 77821، طباری 480/  0، حااکم 042/  5احمد  -3

مجمع »دانند. هیثمی در  صحیح می ط مسلماسناد این حسن و رجالش ثقه اند. حاکم و ذهبی به شر

گویاد:  می 788/  4ابان کثیار  «های این راویی صحیح هساتند راوی» گوید: می 500/  7 «الزوائد

 توریج محقق. 0671 «تفسیر شوکانی»سناد این جید است. ا
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 ﴾(1)
. 

 ﴿آیااااة  اباااان ابوحاااااتم از اباااان شااااوذب روایاااات کاااارده اساااات: خاااادا  -5214
    

 ﴾...  را در بااارة ابوعبیااده باان

 جراح که  در خود را در جنگ بدر کشته بود نازل کرده است.

روایااات کااارده اناااد: در روز بااادر  ااادر  «مساااتدرا»طبرانااای و حااااکم در  -5211

داد.  آورد و ابوعبیاده مسایر خاود را تغییار مای ابوعبیده بن جراح به سوی او هجوم می

ور شد و به قتلش رساند.  س این آیاه  چون این کار را تکرار کرد ابوعبیده بر او حمله

نازل شد
(2)

. 

ابن مناذر از ابان جاریج روایات کارده کاه فرماوده باه مان گفتاه شاده اسات:  -5216

ناسازا گفات. اباوبکر صادیق او را باه شادت بار زماین کوبیاد.  ابوقحافه به نبی کاریم 

تند. گفت: ای ابوبکر، آیا چنین کردی، اباوبکر صادیق گفات: جریان را به نبی اکرم گف

 ﴿زدم.  ااااس آیااااة  بااااه خاااادا اگاااار ناااازدیکم شمشاااایر وجااااود داشاااات گااااردنش را ماااای

 ﴾... نازل شد
(3)

. 

*** 

                                           
آورند، نوواهى یافت كه با كسى كاه باا  گروهى را كه به خداوند و روز قیامت ایمان مى»ترجمه:  -1

دا و رسااولش موالفاات ورزیااده اساات دوسااتى كننااد. و هاار چنااد  درانشااان یااا فرزندانشااان یااا خاا

برادرانشان یا خویشاوندانشان باشاند. اینانناد كاه ]خداوناد[ در دلهایشاان ایماان را نگاشاته اسات و 

آورد كه از فرودست  آنان را به فیضى از سوى خود توان داده است. و آنان را به باغهایى در مى

اناد. خداوناد از آناان خشانود اسات و آناان نیاز از او  ویباران روان است كاه در آنجاا جاوداناهآن ج

 .«خشنودند. اینان سااهیان خدا هستند. بدانید كه سااهیان خدا رستگارند

. ایان اساناد را حاافظ ابان از عبدهللا بان شاوذب باه قسام مرسال روایات کارده اسات 061/  7حاکم  -2

نش اسات و صاواب عماوم آیاه بود ید گفته اسات. علات آن تنهاا مرسالج 4422 «اصابه»حجر در 

 نگاه کنید. 0219 «احکام القرآن»و  1868 «جامع احکام القرآن»است. به 

از ابن جریج به قسم معلق روایت کرده است. اسناد واهی و ابان  822 «اسباب نزول»واحدی در  -3

با این وصف اساناد معضال و خبار شابه  جریج مدلس است، کسی که به او بیان داشته ذکر نکرده

کناد  ل روایات میگویاد: بعاض احاادیثی کاه ابان جاریج باه قسام مرسا موضوع است، امام احمد می

بااه شاارح حاااال اباان جااریج کااه نااامش عباادالملک بااان  «میاازان االعتاادال»موضااوع هسااتند. در 

 توریج محقق. 5455 «زاد المسیر»عزیز است رجوع کنید. عبدال
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ش  رسورة حا

 آیه دارد 04این سوره مدنی و 

ر روایت کرده است: سورة انفال در بارة غزوة بد ببواری از ابن عباس  -5217

و سورة حشر در مورد بنی نضیر نازل گردیده است
(1)

. 

    ﴿: 1 – 5اسباب نزول آیة 

     
   

﴾(2)
. 

روایت کرده است: غزوة بنی  لحاکم به قسم صحیح از ام المؤمنین عایشه  -5218

در اول ماة ششم بعد از واقعة بادر صاورت گرفتاه اسات.  –یهود ای از  طائفه –نضیر 

هاااا را  آن هاااای خرماااا و مناااازل آناااان در کراناااة مدیناااه قااارار داشااات. رساااول هللا  باغ

بردارنااد و  –بااه جااز سااالج  –محاصااره کاارد و آنااان توافااق کردنااد بااا رشترهایشااان را 

  ﴿هاااا آیاااة  سااارزمین مدیناااه را تااارا نمایناااد. آنگااااه در باااارة آن

     

﴾ نازل شد
(3)

. 

هااای  باغ بواااری و غیااره از اباان عماار روایاات کاارده انااد:  یااامبر اکاارم  -5219

ای است نزدیک مدینه[ به آتش کشید و بعضای  خرمای بنی نضیر را در بویره ]منطقه

   ﴿هاااااا را قطاااااع کااااارد.  اااااس خااااادا آیاااااة  درخت

  ﴾...  را ناااااااااااااااااازل

کرد
(4)

. 

روایاات کااارده اساات: رسااول هللا باااه  ابااویعلی بااا سااند ضاااعیف از جااابر  -5262

های خرما را قطع نمایند، و  س به شادت از ایان  مسلمانان اجازه داد که بعضی درخت

کاار  هاا و تارا آن کار ممانعت کرد. گفتند: ای رسول خدا! آیا ماا بار اثار قطاع درخت

   ﴿شاااااااویم،  اااااااس خااااااادا آیاااااااة  گناهکاااااااار می

                                           
 .4880بواری  -1

كند و او  یروزمند فرزانه  آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خدا را به  اكى یاد مى»ترجمه:  -2

 .«است

روایت کرده است. اسناد آن حسن است به خاطر زید بن مبارا و باقی اساناد ثقاة  487/  0حاکم  -3

 0642 «نیتفسایر شاوکا»دانناد.  رط بواری و مسلم صاحیح میمشهور هستند. حاکم و ذهبی به ش

 به توریج محقق.

، نساااائی 7720ترماااذی  0651، اباااوداود 5746، مسااالم 4884و  4275صاااحیح اسااات، بوااااری  -4

 توریج محقق. 0647 «تفسیر شوکانی»و  0844، ابن ماجه 197
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  ﴾...  را ناااااااااااااااااازل

کرد
(1)

. 

ها  ناه گرفتند.  س به مسالمانان اجاازه داده شاد  ]به غزوة بنی نضیر یهودان به قلعه

ها را قطاع نمایناد تاا سااحه بارای نبارد  های آن های خرمای کنار قلعه که بعضی درخت

ها  ها خارج شوند و جنگ بیارون از قلعاه راخ شود و یا یهودان به خشم آیند و از قلعهف

ها را بریدند و برخی را بجا گذاشاتند.  ها بعضی از درختان آن صورت بگیرد. مسلمان

  س  یامبر بریدن درختان را منع کرد[.

 ا: ابن اسحاق از یزید بن رومان روایت کرده است: وقتای کاه رساول هللا -5265

 های اساتوار متحصان شادند.  در بنی نضیر  یاده شد آنان در دژهای مستحکم و قلعاه

هاا را داد. یهودیاان فریااد  زدن آن دساتور قطاع بعضای درختاان خرماا و یاا آتاش  یاامبر

کااردی و ایاان قبیاال کارهااا را عیااب  کشاایدند. ای محمااد! تااو همااواره از فساااد نهاای می

ها چیست؟  س این آیه نازل شد اغشمردی  س این کندن و سوزاندن ب می
(2)

. 

ابن جریر از قتاده -5260
(3)

و مجاهد این روایت را نقل کرده است 
(4)

. 

  ﴿: 9اسباب نزول آیة 

   
    
    

   
   

    
      

   

﴾(5)
. 

ابن منذر از یزید -5267
(6)

اصم روایت کرده است: انصار گفتند: ای رسول خادا!  

ماا و بارادران مهاجرماان نصاف تقسایم کان.  هاای کشااورزی ماا را باین ها و زمین باغ

را تاامین نماییاد و محصاوالت کشااورزی و  ها گفت: نه، لیکن موارج آن رسول هللا 

                                           
 ابویعلی از سافیان»گوید:  می 500/  7 «مجمع الزوائد». هیثمی در 0589یف است، ابویعلی ضع -1

 توریج محقق نگاه کنید. 6722 «تفسیر ابن کثیر»به  «او ضعیف استبن وکیع روایت کرده 

 مرسل است. 77812طبری  -2

 مرسل است. 77815طبری  -3

 شوند. ها به مجموع قوی می مرسل است. این 77810طبری  -4

و ]نیز[ كسانى راست كاه  ایش از آناان در دار اإلساالم جااى گرفتناد و ایماان ]نیاز[ در »ترجمه:  -5

دارناد و در دلهااى خاود از  اى گرفت. كسانى را كه به سوى آنان هجرت كنند دوست مىدلشان ج

 -و لو نیازمناد باشاند -اند احساس نیازى ن نند و ]دیگران را[ بر خودشان [ داده آنچه ]به مهاجران

 .«دهند و كسانى كه از آز نفس خویش مصون باشند، اینانند كه رستگارند ترجیح مى

 آمده است. «زید» ها به در نسوه -6
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هااا تقساایم کنیااد، زمااین و باااغ مااال خااود شااما باشااد. گفتنااد: بااه ایاان کااار  هااا را بااا آن باغ

 ﴿آیاااااة   ونااااادخوشااااانود و راضااااای هساااااتیم.  اااااس خدا

 ﴾... .را نازل کرد 

روایت کرده است: شوصی خدمت رسول هللا آمد و  بواری از ابوهریره  -5261

گفت: یا رساول هللا! دچاار فقار و تنگدساتی شادم و زنادگانی بار مان ساوت شاده اسات. 

شد. گفت: کسای ن یامبر از زنان خود چیزی خواست، اما در نزد آنان نیز چیزی یافت 

مهمان کند تا خدا بر او رحمات نمایاد. شوصای از انصاار  نیست که امشب این مرد را

برخاساات و گفاات: ماان هسااتم ای رسااول خاادا! او را بااه خانااة خااود باارد و بااه همساارش 

است هیچ چیز را نباید از او دری  کرد. همسرش گفات:  گفت: این مهمان رسول هللا 

 هاایچ چیااز در خانااه نااداریم، مگاار غااذای کااودا. گفاات: وقتاای کااودا غااذا خواساات

کنیم  بووابانش و خودت بیا و چراغ را خااموش کان امشاب را باا گرسانگی سااری مای

همسر او این کار را انجام داد. آن مرد سحرگاه نازد  یاامبر شاتافت.  یاامبر گفات: خادا 

  از فااااالن ]ابوطلحااااه زیااااد باااان سااااهل[ و همساااارش خوشاااانود شااااد. خاااادا  آیااااة

﴿   

   ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

خاود و ابان مناذر از ابومتوکال نااجی روایات کارده اناد:  «مساند»مسدد در  -5261

ها... و بعاد مانناد حادیث بااال ذکار کارده و در روایات او آماده اسات،  مردی از مسالمان

شوصی که آن مسکین را مهمان کرد ثابت بن قیس بن شماس بود.  س در بارة او آیاه 

شد نازل
(2)

. 

روایت کرده است: برای  بواحدی ار طریق محارب بن دثار از ابن عمر  -5266

اش از  یکی از اصحاب سار گوسافندی را هدیاه آوردناد. گفات: بارادرم فاالن و خاانواده

تر به ایان سار هساتند. سار گوسافند را باه او فرساتاد. او نیاز باه  من نیازمندتر و محتاج

ن ترتیااب بااه هفاات خااانواده ایاان ساار دور کاارد تااا بااه ای دیگاار فرسااتاد بااه هماای خااانواده

  ﴿خاااااااانوادة اولااااااای برگشااااااات.  اااااااس 

    

﴾ تا آخر آیه نازل شد
(3)

. 

    ﴿: 55اسباب نزول آیة 

   

                                           
تفساایر »و  095/  4، بغااوی 620، نسااائی 0214، مساالم 4889و  7798صااحیح اساات، بواااری  -1

 توریج محقق. 0647 «شوکانی

 آمده از ابومتوکل روایت کرده و این مرسل است. 7777 «مطالب عالیه»مسدد چنانچه در  -2

اساباب »دانناد. واحادی در  یف می را ضاعگوید: عبیدهللا صحیح شمرده و ذهبی می 484/  0حاکم  -3

ابان به حاکم و  089/  6 «د ر المنثور» بن ولید روایت کرده، سیوطی در از عبیدهللا 852 «نزول

 توریج محقق. 5405 «زاد المسیر»مردویه نسبت کرده است. 
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 ﴾(1)
. 

ا: ابااان ابوحااااتم از سااادی روایااات کااارده اسااات: گروهااای از بنااای قریظاااه  -5267

گفتناد:  ها منافق هم باود ایان منافقاان باه بنای نضایر می ان شده بودند که در بین آنمسلم

شاویم.  اس خادای  ااا  اگر مسلمانان شما را اخراج کردند ما هم همراة شما خارج می

    ﴿هااا آیااة  در خصااوص آن

  

﴾... .را نازل کرد 

*** 

متاِحناهسو  رة م 

 آیه است 57این سوره مدنی و 

  ﴿: 5اسباب نزول آیة 

    
   

   
    
   

    
    

    
   

   
   

    
     

  ﴾(2)
. 

                                           
د: اگار گوینا اناد، ماى اى؟ به برادران اهل كتابشان كه كفر ورزیده آیا به منافقان ننگریسته»ترجمه:  -1

باریم و اگار باا شاما  آییم و در حق شما هرگاز از كساى فرماان نماى اخراج شدید، با شما بیرون مى

 .«دهد كه آنان دروغگو هستند رسانیم. و خداوند گواهى مى كارزار شود، البته شما را یارى مى

رون اى مؤمنااان، اگاار ]از دیااار خااود[ بااراى جهاااد در راه ماان و كسااب خشاانودى ام بیاا»ترجمااه:  -2

اید دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوستان ]خود[ مگیرید كه به آناان از روى دوساتى  یاام  آمده
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مان،  بواری و مسلم از علی کرم هللا وجهه روایت کارده اناد: رساول هللا  -5268

زبیر و مقداد بن اسود را فرستاد و گفت: بروید تا که به روضة خاخ برسید و در آنجاا 

زنی در حال سفر است که هماراة خاود ناماه دارد ناماه را از او بگیریاد و باه نازد مان 

شادیم تاا باه روضاة خااخ رسایدیم. ناگااه در آنجاا زنای را در حاال سافر  بیاورید. روان

دهای و یاا  یافتیم و گفتیم: نامه را بیرون کن، گفت: من نامه ندارم، گفتیم: یا نامه را می

شوی. نامه را از گیسوان بافتة خاود بیارون آورد و باه ماا داد. ماا ناماه را  بازرسی می

ای از مشارکان مکاه  حاطب بان ابوبلتعاه باه عادهخدمت رسول هللا آوردیم که از جانب 

سااخت.  یاامبر گفات:  آگااه می ها را از برخی اقدامات نبی اکرم  نوشته شده بود و آن

ای حاطب این چیست؟ گفت: یا رسول هللا! در مورد من به شتاب تصامیم نگیار، زیارا 

که با تو هستند من در مجاورت قریش قرار دارم و از متن قبیله نیستم. تمام مهاجرانی 

شااان  هااا امااوال و خانواده در مکااه نزدیکااان و خویشاااوندانی دارنااد کااه بااه  یشااتیبانی آن

هاا نداشاتم تارجیح دادم کاه  شود. چون من ارتباط ن ادی و خویشاوندی با آن حمایت می

آوردی داشااته باشاام تااا بااه ساابب آن نزدیکااان ماارا حمایاات کننااد. ایاان عماال را از  دساات

گوید.  اس  ام. رسول خدا گفت: راست می و رضایت به کفر انجام ندادهدینی، ارتداد  بی

   ﴿آیااااة 

  ﴾... در آن مورد نازل شد
(1)

. 

    ﴿: 8اسباب نزول آیة 

    
    
   

    

   ﴾(2)
. 

روایت کرده است: مادرم باا اشاتیاق تماام  بواری از اسماء دختر ابوبکر  -5269

به دیدار من آمد. از نبی اکرم  رسیدم آیا با ماادرم محبات و سالوا نیاک کانم.؟  یاامبر 

  ﴿در آن باااااااره آیااااااة   وناااااادگفاااااات: بلااااااه،  ااااااس خدا

                                                                                                             
[  اناد. رساول ]خادا[ و شاما را ]باراى [ حق رسیده به شاما كفار ورزیاده بفرستید. حال آن ه به ]دین

یااام دوسااتى كننااد. در نهااان بااه آنااان   آوریااد، آواره مااى آن ااه بااه خداونااد،  روردگارتااان ایمااان مااى

دانام و هار كاس از  ساازید، ماى دارید و آنچه را كه آش ار مى فرستید و من آنچه را كه نهان مى مى

 .«شما كه آن ]كار[ را انجام دهد. به راستى راه راست را گم كرده است

، نساااائی 7721، ترماااذی 0612، اباااوداود 0494، مسااالم 4892و  7227صاااحی اسااات، بوااااری  -1

باه  0617 «تفسایر شاوکانی». 79/  5، احماد 57/  1 «دالئال»ر بیهقی د ،6499، ابن حبان 621

 توریج محقق.

هایتاان  اناد و شاما را از خاناه خداوند شما را از كسانى كه با شما در ]كار[ دیان نجنگیاده»ترجمه:  -2

ن دارد كه به آنان نی اى كنیاد و در حاق آناان باه داد رفتاار كنیاد. باى گماا اند، باز نمى بیرون ن رده

 .«دارد خداوند دادگران را دوست مى
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  ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

روایات کارده اناد:  احمد، بزار و حاکم به قسم صحیح از عبدهللا بن زبیار  -5272

ابوبکر صدیق در  –قتیله با هدایای فراوان نزد دخترش اسماء بنت ابوبکر صدیق آمد 

اما اسماء نه هدایا را  ذیرفت و نه او را باه خاناة خاود  –جاهلیت او را طالق داده بود 

فرسااتاد کاه از رسااول هللا در آن مااورد سااؤال نمایااد. ام  لراه داد. کسای را ناازد عایشااه 

المؤمنین جریان را به عر  رساند.  یامبر دستور داد که هدایای او را باذیرد و خاود 

   ﴿اش جااااای دهااااد.  ااااس آیااااة  در خانااااهرا 

   ﴾  نااااااازل

شد
(2)

. 

  ﴿: 52اسباب نزول آیة 

   
  
    
   
   

     
      

    
     

   
    

   
   

    
     

                                           
 711و  747/  6، احمااد 5668، ابااوداود 5227، مساالم 7587و  0602صااحیح اساات، بواااری  -1

 نگاه کنید به توریج محقق. 0660 «تفسیر شوکانی»روایت کرده اند. 

معجام »، طبرانای در 4/  4، احماد 598/  8 «طبقاات»است بدون نزول آیه، ابن ساعد در  صحیح -2

و  77917و  77910طبااری  ،481/  0آمااده، حاااکم  6712 «مجمااع الزوائااد»چنانچااه در  «بیاارک

از عباادهللا باان زبیاار روایاات کاارده انااد. حاااکم و ذهباای ایاان را  857 «اسااباب ناازول»واحاادی در 

کند حجت نیست نزول آیاه  گوید: احادیثی که تنها مصعب روایت می شمارند. محقق می صحیح می

]احماد و[ بازار ایان »گویاد:  می 55455 «مجماع الزوائاد»ه اسات. هیثمای در تنها او ذکر کاردرا 

حاادیث را روایاات کاارده در ایاان اسااناد اباان حبااان مصااعب باان ثاباات را ثقااه و جماااعتی ضااعیف 

باه تواریج محقاق  5407 «زاد المسیر»به  «ح هستندهای این راویی صحی شمارند. باقی راوی می

 نگاه کنید.
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﴾(1)
. 

ا: بواری و مسلم از مسور و مروان بن حکم روایت کرده اند: وقتی که  -5275

اد بست زنان مسلمان نزد رسول خدا آمدند. در حدیبیه با قریش قرار د  یامبر اکرم 

 ﴿آیة  ]از کفار بریدند و به مسلمانان  یوستند[.  س خدا 

   
  

   
    
    

     
      

    
     

   
    

  ﴾ 
را نازل کرد
(2)

. 

ا: طبرانی باا ساند ضاعیف از عبادهللا بان ابواحماد روایات کارده اسات: ام  -5270

کلثوم دختر عقبه بن ابومعیط بعد از قرارداد حدیبیه هجرت کرد، برادران او عماره و 

ولید  سران عقبه نزد رسول هللا آمدند و تقاضا کردند که ام کلثاوم را باه دیاار مشارکان 

را ناازل و ارشااد فرماود کاه قارارداد حدیبیاه در باارة آیاة امتحاان  بفرستد.  س خدا 

شود ها اجرا نمی زن
(3)

ها را به دیار مشرکان منع کرد و برگردانیدن آن 
(4)

. 

                                           
خداوناد  -ون زنان مؤمن هجرت كرده به نزد شما آیناد، آناان را بیازماییاداى مؤمنان، چ»ترجمه:  -1

 ااس اگاار آنااان را زنااانى مااؤمن تشااویص دادیااد آنااان را بااه كااافران باار  -بااه ایمانشااان داناااتر اساات

نگردانید. نه اینان )زنان مؤمن( براى آنان )كافران( حاللند و نه آنان )كافران( براى اینان )زنان 

اند به آنان بدهید. و گناهى بار شاما نیسات كاه  و آنچه را ]مردان كافر[ هزینه كردهمؤمن( حاللند. 

هایشان را به آنان بدهید آنان را به زنى بگیرید. و به عقاد زناان كاافر تمساك مجوییاد.  چون مهریه

اناد بطلبناد. ایان ح ام  ایاد بطلبیاد و ]كاافران نیاز[ بایاد آنچاه را هزیناه كارده و آنچه را هزیناه كارده

 .«كند و خداوند داناى فرزانه است خداست. بین شما ح م مى

باه تواریج  0667 «تفسایر شاوکانی»و  4585و  4582و  5750و  0755ری صحیح اسات، بواا -2

 محقق.

تواننااد  هااا نمی هااا، و هاام بااه خاااطر ایاان کااه زن شااد نااه زن چااون نااص مصااالحه مربااوط مردهااا می -3

 بجنگند.

آمااده روایاات کاارده اساات. هیثماای ایاان را بااه ساابب  55457 «ائاادومجمااع الز»طبراناای چنانچااه در  -4

 توریج محقق. 6749 «تفسیر ابن کثیر»داند.  دالعزیز بن عمران ضعیف میعب
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ا: ابن ابوحاتم از یزید بن ابوحبیاب روایات کارده اسات: ایان آیاه در باارة  -5277

 امیمه دختر بشر همسر ابوحسان دحداحه نازل شده است.

اتل روایت کارده: بعاد از انعقااد قارارداد صالح حدیبیاه، ساعیده ا: و از مق -5274

زن صیفی بن راهب که صیفی از مشرکان مکه بود، هجرت کرد. مشرکان گفتند: این 

 زن را تسلیم کن. بنابراین، آیه نازل شد.

در غازوة حدیبیاه باا  ا: ابن جریر از زهری روایت کرده است:  یامبر  -5271

ها بایوناادد او را بااه  کس از دیااار شاارا بااه صااف مساالمانصااالحه کاارد، هاارممشاارکان 

ای از زناان آن دیاار باه  مشرکان برگرداند. هنوز حدیبیه را ترا نکرده بودیم کاه عاده

 آمدند.  س این آیه نازل گردیدنزد رسول هللا
(1)

. 

روایات کاارده  با: ابان منیاع از طریااق کلبای از ابوصااالح از ابان عباااس  -5276

آورد و همسرش در حال شرا میان مشرکان باقی ماند.  اس خادا اسالم  است: عمر 

 ﴿   

﴾ را نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 55اسباب نزول آیة 

   
  

   
   
    

    

﴾(3)
. 

روایاات کاارده اساات: ام حکاام دختاار ابوساافیان  ا: اباان ابوحاااتم از حساان  -5277

مرتد شد و با یاک نفار ثقفای ازدواج کارد. در قاریش هایچ زنای غیار از او مرتاد نشاده 

    ﴿بااااااود. در بااااااارة او 

﴾ .نازل شد 

  ﴿: 57اسباب نزول آیة 

    
    

    

                                           
 این مرسل است. 77970طبری  -1

اسات روایات کارده اسات. در ایان اساناد کلبای  7776 «مطالاب عالیاه»احمد بان منیاع چنانچاه در  -2

 و اسناد جداً ضعیف است.متهم به کذب، ابوصالح ضعیف 

و اگاار كسااى از همساارانتان ]رهساااار[ بااه سااوى كااافران از دسااتتان رفاات، آن گاااه ]كااه »ترجمااه:  -3

كافران را[ كیفر دهید )اموالشان را باه غنیمات گیریاد( باه آناان كاه همسرانشاان ]باه ساوى كفّاار[ 

 .«به او مؤمنید  روا بدارید اند، باردازید و از خدایى كه شما رفته باشند برابر آنچه هزینه كرده
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 ﴾(1)
. 

اباان اسااحاق از محمااد از عکرمااه یااا سااعید از اباان ا: اباان منااذر از طریااق  -5278

روایات کارده اسات: عبادهللا بان عمار و زیاد بان حاارث، باا مردانای از یهاود  بعباس 

  ﴿آیاة  دوستی داشتند.  اس خادا 

    

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

*** 

 سورة صاف

 آیه است 54ن سوره مدنی و ای

    ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 

     
   

﴾. 
ترمذی و حاکم به قسم صحیح از عبدهللا بن سالم روایت کرده اند: چند نفر  -5279

دانستیم  گو بودیم، گفتیم: کاش مییک جا نشسته باهم مشغول گفت از یاران  یامبر 

آوردیم.  س خدای  اا آیة  تر است تا آن را به جا می کدام عمل نزد خدا محبوب

﴿     

     
   
   

     

﴾(3)
این کالم عزیز را تا به آخر برای ما  را نازل کرد. و  یامبر اکرم  

قراءت کرد 
(4)

. 

                                           
 -[ از آخارت اى مؤمنان، با قومى كه خداوند بر آنان خشمگین است دوستى ن نید. ]آناان»ترجمه:  -1

 .«اند ناامید شده -چنان كه كافران از گور خفتگان ناامیدند

 اسناد این به خاطر جهالت محمد بن ابومحمد شیخ ابن اسحاق ضعیف است. -2

كنااد. و او  یروزمنااد  در آساامانها و آنچااه در زمااین اساات خاادا را بااه  اااكى یاااد مااىآنچااه »ترجمااه:  -3

 «دهید؟ گویید كه انجام نمى اى مؤمنان، چرا چیزى را مى .فرزانه است

از عبدهللا  022/  0، درامی 009و  487/  0، حاکم 7729، ترمذی 410/  1صحیح است، احمد  -4

و مسالم صاحیح  اکم و ذهبای ایان را باه شارط بوااریبن سالم از چند طریق روایت کرده اناد، حا

جاامع »ترین حدیث مسلسل است.  حگوید: این صحی می 645/  8 «فتح الباری»دانند. حافظ در  می

 به توریج محقق. 5454 «زاد المسیر»و  1900 «احکام القرآن
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به همین معنی روایت کرده است با: ابن جریر از ابن عباس  -5282
(1)

. 

دانستیم کدام  ای گفتند: کاش می ا: و از ابوصالح روایت کرده است: عده -5285

 ﴿تر است.  س  بعمل برتر و نزد  روردگار محبو

   

  ...﴾  :( 52)صف

 ﴿ها نبود.  س  نازل شد. جهاد دخلواه آن

   

    ﴾  نازل

شد
(2)

. 

باااس بااه همااین معناای روایاات ا: اباان ابوحاااتم از طریااق علاای از اباان ع -5280

کرده
(3)

. 

ا: از طریق عکرمه از ابن عباس و ابن جریر از ضحاا روایت کارده:  -5287

کرد که انجام داده است از  مردی کارهای را که هنگام جهاد هرگز نکرده بود ادعا می

 ﴿زدن. در بااااااااااااارة او  کشااااااااااااتن، شمشیرکشاااااااااااایدن و نیاااااااااااازه قبیاااااااااااال

    ﴾  نااااااااااااااازل

شد
(4)

. 

ا: اباان ابوحاااتم از مقاتاال روایاات کاارده اساات: ایاان کااالم خاادا در مااورد  -5284

  راکنده شده بودند نازل شد. هایی که در روز احد از اطراف رسول هللا  آن

  ﴿: 55اسباب نزول آیة 

   
   

    

    ﴾(5)
. 

ا: از سااااااااعید باااااااان جبیاااااااار روایاااااااات کاااااااارده اساااااااات: چااااااااون آیااااااااة  -5281

﴿   

    
    

                                           
 از عطیة عوفی روایت کرده و عطیه ضعیف است. 74247طبری  -1

به قسام مرسال روایات کارده اسات و ایان باه حادیث  ایش شااهد اسات، ناام از وی  74244طبری  -2

 شود و موالی ام هانی است. ابوصالح باذان است که باذام یاد می

 . در این اسناد بین علی بن ابوطلحه و ابن عباس ارسال است.74240طبری  -3

 روایت کرده است. 74248اثر از ضحاا و طبری  -4

ول او ایمان آورید و در راه خدا باا اماوال و جانهایتاان جهااد كنیاد. اگار به خداوند و رس»ترجمه:  -5

 .«بدانید این برایتان بهتر است
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﴾  :ا بر سودایى رهنماون شاوم كاه شاما اى مؤمنان، آیا شما ر» (52)صف

ایان  دانساتیم ناازل شاد. مسالمانان گفتناد: کااش می «دهد؟ را از عذاب دردناه نجات مى

کردیم.  س  ت تا همه اموال و زن و فرزندان خویش را در آن راه بذل میتجارت چیس

 ﴾  ﴿آیااااة 
 نازل شد.

*** 

عاه م   سورة ج 

 آیه است 55ی و این سوره مدن

  ﴿: 55اسباب نزول آیة 

    
    

      
    

   ﴾(1)
. 

در حال خواندن  ایت کرده اند:  یامبر اکرم رو بواری و مسلم از جابر  -5286

خطبة نماز جمعه بود، ناگاه کاروانی که ]باار آن ماواد غاذایی باود[ از سافر وارد شاد. 

فقط دوازده نفر نزد  یامبر بااقی ماندناد.  اس خادای  مسلمانان به سوی کاروان شتافتند.

را  ...﴾  ﴿بااااازر  آیاااااة 

نااازل کاارد
(2)

از ابومالااک روایاات اساات دحیااه باان خلیفااه بااا کاااروان تجااارتی روغاان . ]

خواناد. وقتای کاه  زیتون از شام برگشت. در آن حال نبی کریم خطبة نماز جمعه را می

مسلمانان قافله را دیدند به سوی بازار بقیع رفتند، زیرا ترسیدند که مبادا دیگران برای 

 ﴿  آیااااة خریااااد کاااااال از آنااااان ساااابقت جوینااااد.  ااااس خاااادای باااازر

    
  

﴾ ]را نازل کرد
(3)

. 

روایاات کاارده اساات: در آن زمااان مرسااوم بااود  ا: اباان جریاار از جااابر  -5287

نمودناد. مسالمانان  هاا را باا طبال و نای بدرقاه می کردناد آن چون دوشیزگان ازدواج می

                                           
اى ببینند به سوى آن  راكنده شده و تو را ایستاده ]باه نمااز[  و چون تجارتى و سرگرمى»ترجمه:  -1

داوناد بهتارین رها كنند. بگاو: آنچاه در نازد خداوناد اسات از سارگرمى و تجاارت بهتار اسات و خ

 .«روزى دهندگان است

، نساائی 7755، ترماذی 78تاا  76ح  867، مسالم 4899و  0218و  976صحیح اسات، بوااری  -2

 به توریج محقق. 6800 «ابن کثیر»و  757/  7، احمد 657 «تفسیر»در 

 .527، ص 08تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3
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شاتافتند.  اس  کردناد و باه ساوی عروسای می قیام باالی ِمنبَر رها می  یامبر را در حال

آیه نازل شد
(1)

گوید: مثل این که آیاه در هاردو ماورد ناازل گشاته  . سیوطی صاحب می

 است.

ا: ابن منذر از جابر روایت کارده: ایان آیاه در باارة هاردو قضایه، ورود  -5988

 از راه رسیده بودند نازل شد. قافلة تجارتی و قصة نکاح دوشیزگان که هردو یکجا

*** 

نافِقون  سورة م 

 آیه است 55این سوره مدنی و 

   ﴿: 1اسباب نزول آیة 

   
    

   

 ﴾(2)
. 

تااده روایات کارده اسات: باه عبادهللا بان ابای گفتاه شاد: کااش ابن جریر از ق -5289

کارد. او سار خاود را برگرداناد.  رفتی، تا برایت طلب مغفرت می خدمت رسول هللا می

   ﴿ ااااااااااااااااااس در بااااااااااااااااااارة او آیااااااااااااااااااة 

   

 ﴾... نازل شد
(3)

. 

 مانند این روایت را نقل کرده است. ا: ابن منذر از ِعکِرَمه -5292

  ﴿: 6اسباب نزول آیة 

    
     

      

  ﴾(4)
. 

                                           
ر استاد طباری متاروا و یحیای بان عثماان . در این اسناد محمد بن سهل بن عسک74541طبری  -1

های دیگرش ثقه هساتند.  اس حادیث جاداً ضاعیف و نااچیز اسات.  بن صالح لین حدیث است راوی

 حدیث قبلی درست است.

در حااّق آنااان ی سااان اساات كااه برایشااان آماارزش بوااواهى یااا نوااواهى. خداونااد آنااان را »ترجمااه:  -2

 .«كند ایت نمىنوواهد آمرزید. خداوند گروه بدكاران را هد

 .74560و  74562طبری  -3

شود: بیایید تاا رساول خادا برایتاان آمارزش بوواهاد. سرهایشاان  و چون به آنان گفته مى»ترجمه:  -4

 .«گردانند بینى كه كبرورزان روى مى  یچانند و آنان را مى را مى
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ا: از عروه روایت کرده است: چون آیة  -5295

﴿    

    
     

 ﴾  :براى آنان چه آمرزش بوواهى چه آمرزش »( 82)توبه

كند[، اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بوواهى، هرگز خداوند  نوواهى ]تفاوتى نمى

کنم.  س  گفت:  یش از هفتاد بار استغفار می شد. نبی اکرم  نازل «آمرزد آنان را نمى

  ﴿خدا آیة 

    

﴾... .را نازل کرد 

ا: و از مجاهد و قتاده مثل این روایت کرده است -5290
(1)

. 

چااون آیااة  روایاات کاارده اساات: با: و از طریااق عااوفی از اباان عباااس  -5297

رسد که در بارة آنان  گفت: به نظر من چنین می هشتادم سورة توبه نازل شد.  یامبر 

کنم و  به مان اجاازه داده شاده اسات، ساوگند باه خادا! زیاادتر از هفتااد باار اساتغفار مای

ها را مورد مغفرت قرار دهد.  س این آیه نازل شد آن امیدوارم که خدا 
(2)

. 

  ﴿ :8 – 7اسباب نزول آیة 

     
    

    
   

   ﴾(3)
. 

 روایات کارده اناد: عبادهللا بان ابای باه بواری و دیگاران از زیاد بان ارقام  -5294

یاران خود گفت: به اطرافیان محمد از دارایی خود چیزی ندهید تا  راکنده شاوند، اگار 

کنند، من این سون  به مدینه برگشتیم بزرگان قوم، فرومایگان را از آن دیار اخراج می

ماارا  را شاانیدم و باارای عمااویم عنااوان کااردم. عمااویم جریااان را بااه  یااامبر گفاات، او 

ی را برایش بیان کردم، به دنبال عبدهللا و یارانش فرستاد، خواست سونان عبدهللا بن اب

ها ساوگند خوردناد کاه ایان ساونان را نگفتاه اناد.  یاامبر مارا تکاذیب کارد و ساونان  آن

ها را  ذیرفت. از غم و غصه و شرمندگی که هرگز نظیرش را ندیده بودم در خاناه  آن

یامبر تاو را دروغگاو بناماد و ای نبردی به جز این که   نشستم. عمویم گفت: هیچ بهره

  ﴿مااورد دشاامنی و نفاارت مااردم قاارار بگیااری.  ااس 

                                           
 مؤلف هردو را به ابن منذر نسبت داده کتاب او هنوز چار نشده است. -1

 از ابن عباس به همین معنی روایت کرده. –که ضعیف است  –از عطیة عوفی  74567ری طب -2

گویند: بر آنان كه نازد رساول خادا هساتند، انفااق م نیاد تاا  واش ]و  اینانند كسانى كه مى»ترجمه:  -3

 .«یابند هاى آسمانها و زمین از آن خداست. ولى منافقان در نمى [ شوند. حال آن ه خزانه  راكنده
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﴾  نازل شد. رسول خدا دنبال مان فرساتاد و

این کالم عزیز را برایم تالوت کرد و گفات: خادای بازر  در ماورد درساتی صاحبت 

تو وحی فرستاد 
(1)

. 

هاا آماده اسات  روایت شده در بعضی از آن این حدیث از چند طریق از زید -5291

 که این واقعه در غزوة تبوا صورت گرفته و این سوره در شب نازل گشته است.

*** 

 سورة تاراب ن

 آیه است 58این سوره مدنی و 

  ﴿: 54اسباب نزول آیة 

    
   
    
   

   ﴾(2)
. 

روایات کارده اناد:  بترمذی و حااکم هاردو باه قسام صاحیح از ابان عبااس  -5296

هاا  شاان ماانع هجارت آن گروهی از اهالی مکه اسالم را  ذیرفتند، اماا زناان و فرزندان

   ﴿ردیدنااااد.  ااااس آیااااة بااااه مدینااااه گ

   

﴾  در مااورد ایشااان نااازل شااد. هنگااامی کااه خاادمت

ها همه داناا و عاالم باه احکاام شارع شاده اناد.  رسیدند متوجه شدند که مسلمان  یامبر 

شکنجه نمایند.  س ایزد توانا بنابراین، عزم کردند که زنان و فرزندان خود را آزار و 

﴿  ﴾  را تااااا آخاااار

آیه نازل کرد
(3)

. 

                                           
، نساااائی در 7751تاااا  7750ی ، ترماااذ0770، مسااالم 4924تاااا  4922صاااحیح اسااات، بوااااری  -1

ث دارای شااهد اسات. از زید بن ارقم به کلمات متقارب روایت کرده اند، این حادی 657 «تفسیر»

 به توریج محقق. 0506 «احکام القرآن»

اند.  اس از  براى شما دشمن [ از همسرانتان و فرزندانتان اى مؤمنان، به راستى ]برخى»ترجمه:  -2

آنان بر حذر باشاید. و اگار در گذریاد و روى بگردانیاد و بیامرزیاد ]بدانیاد[ كاه خداوناد آمرزگاار 

 .«مهربان است

، از سماا از عکرمه از ابن 071/  55، طبرانی 74598، طبری 492/ 0، حاکم 7757ترمذی  -3

انند. اسناد این قوی نیست، زیارا ساماا د عباس روایت کرده اند. حاکم و ذهبی این را صحیح می

بااه قساام مرساال روایاات کاارده اساات.  74599در روایاااتش از عکرمااه مضااطرب اساات. طبااری 

از وجه دیگار باه صاورت موصاول از عطیاة عاوفی روایات کارده اساناد ایان باه  74022طبری 
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ابن جریر از عطاء بن یسار روایت کرده است: تمام سورة تغاابن در مکاه  -5297

  ﴿نااااازل شااااده اساااات بجااااز آیااااات 

   ﴾  تااااا

نی هستند، عاوف بان مالاک اشاجعی زن و فرزناد زیااد داشات. چاون آخر سوره که مد

کردنااد و از رفااتن منصاارفش  کاارد، زن و فرزناادانش گریااه می ارادة جهاااد و  یکااار می

ساااوخت و باااه  هاااا می ساااااری؟ دلاااش بااار آن گفتناااد: ماااا را باااه کاااه می سااااختند و می می

  رداخت.  س این آیات نازل گردید. ها می سر رستی آن

   ﴿: 56آیة اسباب نزول 

  
   

     
   

 ﴾(1)
. 

ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: هنگامی که خادای متعاال  -5298

﴿   ﴾  آل(

( را نازل گردانید. طاعت و عبادت زیاد، برای مسلمانان موجب زحمت 520عمران: 

هایشاان زخام  و مشقت شد و از بس به نماز ایساتادند سااق  اهاشاان ورم کارد و  یشانی

جهااااااااات توفیاااااااااف و ساااااااااهولت بااااااااار مسااااااااالمانان آیاااااااااة  شاااااااااد.  اااااااااس خااااااااادا 

﴿   

  

﴾... .را نازل فرمود 

*** 

 سورة طاالق

 آیه است 50این سوره مدنی و 

  ﴿: 5اسباب نزول آیة 

   
  
   
     

                                                                                                             
از عطااء بان  74025خاطر عطیاة عاوفی واهای اسات. اصال ایان دارای شااهد اسات کاه طباری 

 از قتاده به قسم مرسل روایت کرده است. 74024ر و طبری یاس

توانید از خداوند  روا بدارید و بشنوید و فرماان بریاد و انفااق كنیاد  [ كه مى  س تا ]حّدى»ترجمه:  -1

 .«كه براى خودتان بهتر است. و كسانى كه از آز نفس خویش مصون باشند، آنانند كه رستگارند
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 ﴾(1)
. 

یت کارده اسات: عباد یزیاد ابورکاناه ام رکاناه را روا بحاکم از ابن عباس  -5299

رکانااه خاادمت  یااامبر آمااد و گفاات: ای  طااالق داد و بااا زناای از مزینااه ازدواج کاارد. ام

رسول خدا! از من نبود، از من نبود، مگر این رنگ سرخ ]منظورش این بود که مارا 

 ﴿در ایااااام حاااایض طااااالق داده اساااات[  ااااس در بااااارة او 

   
  

﴾ نازل شد
(2)

. 

 گوید: این روایت واهی و خطاست چون عبد یزید به اسالم مشرف نشده. ذهبی می

روایاات کاارده اساات:  یااامبر اکاارم  اباان ابوحاااتم از طریااق قتاااده از انااس  -5522

آیااة   یوساات.  ااس خاادا  را طااالق داد. و آن بزرگااوار بااه خااانوادة خااویش لحفصااه 

﴿   

  

 ﴾  را نازل کرد. و باه

 گیر است. گفته شد که به او رجوع کند، چون او یک زن نمازگزار و روزه  یامبر 

تابن جریر این حدیث را از قتاده به شکل مرسل روایت کرده اس -5525
(3)

. 

 ابن منذر از ابن سرین به نوع مرسل روایت کرده است. -5520

 ﴿ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده اسات: آیاة  -5527

   

﴾...  در مورد عبدهللا بن عمرو بن عاص و طفیل بن

 حرث و عمرو بن سعید بن عاص نازل شده است.

                                           
بوواهید زنان را طاالق دهیاد، آناان را از هنگاامى كاه عاّده آناان آغااز  اى  یامبر، چون»ترجمه:  -1

توانااد شااد طااالق دهیااد و عااده را بشاامارید. و از خداونااد،  روردگارتااان  ااروا بداریااد. آنااان را از 

هایشان بیرون ن نید و آنان نباید بیرون روند. مگر آن ه كار زشت آش ارى مرت اب شاوند. و  خانه

. و هار كاس از حادود خداوناد تجااوز كناد، در حقیقات بار خاود ساتم كارده این حدود خداوناد اسات

 .«داند چه بسا خداوند  س از آن امرى ]دیگر[ در میان آورد [ نمى است. ]كسى

 شمارد. این را صحیح می 495/  0حاکم  -2

 .570، ص 08تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3
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  ﴿: 0آیة  اسباب نزول

  
   
   

   
     

     
    

     

﴾(1)
. 

روایت کرده است: مردی از طایفة اشجع فقیر و تنگدسات  حاکم از جابر  -5524

آماد و در باارة معیشات و زنادگی  بود و خانوادة  رجمعیتای داشات. نازد رساول خادا 

خااود از آن بزرگااوار  رسااید.  یااامبر گفاات: تقااوا  یشااه و شااکیبا باااش، دیااری نگذشاات 

اسارت دشمن بود یک رمه گوسفند آورد. و او به حضور  یامبر شتافت  سرش که در 

و جریان را به اطالع رساند. آن بزرگوار دستور داد که رمه را صارف مواارج خاود 

 نماید. در بارة او این آیه نازل گردید.

 گوید: حدیث منکر و دارای شاهد است. ذهبی می

م بن ابوجعده نقل کرده استا: ابن جریر مانند این روایت را از سال -5521
(2)

. 

ا: سدی در روایت خود نام نفر را عوف اشجعی گفته است -5526
(3)

. 

ا: حاااکم از اباان مسااعود روایاات کاارده و نااام نفاار را عااوف اشااجعی گفتااه  -5527

 است.

روایاات کاارده  باباان مردویااه از طریااق کلباای از ابوصااالح از اباان عباااس  -5528

گفت: ای رسول خدا!  سرم را دشمن به اسارت  است: عوف  سر مالک اشجعی آمد و

دهی؟ گفات: دساتور  کند، خودت چه دستوری به من می گرفته است، مادر بیقراری می

ال بااهلل را بسایار بووانیاد، همسارش إ ةمن این است خاودت و همسارت ال حاول وال قاو

کردنااد.  گفاات: چااه نیکااو دسااتورت داده اساات،  ااس هااردو ایاان ذکاار را زیاااد تکاارار می

دشمن از نگهباانی  سار او غافال شاد و او رماة گوسافندان آناان را رباود و نازد  ادرش 

    ﴿آورد.  اااس خااادای متعاااال 

  ﴾ .را نازل کرد 

                                           
میعاااد خااود نزدیااك رسااند، آنااان را بااه نی ااى [ بااه  آن گاااه چااون ]زنااان طااالق داده شااده»ترجمااه:  -1

نگاهدارید یا به نی ى از آنان جادا شاوید. و دو فارد عاادل از خودتاان را گاواه گیریاد و گاواهى را 

[ كسى كه به خداوند و روز قیامت ایمان دارد به آن  است [ خدا ادا كنید. این ]ح مى براى ]رضاى

 .«بدارد، برایش راه رهایى قرار خواهد دادشود. و كسى كه از خداوند  روا   ند داده مى

 .578، ص 08تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2

 .578، ص 08تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3
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خود از طریق جویبر از ضحاا از ابن  «تاریخ»خطیب این حدیث را در  -5529

 عباس روایت کرده است.

 از وجه دیگر ضعیف روایت کرده است. ا: ثعلبی -5552

ا: ابن ابوحاتم از وجه دگیر به ناوع مرسال، ایان حادیث را روایات کارده  -5555

 است.

  ﴿: 4اسباب نزول آیة 

    
   

    
    

     
      

  ﴾(1)
. 

ابن جریار، اساحاق بان راهویاه، حااکم و ساایرین از ابای بان کعاب روایات  -5550

ای کاه  ]زن مطلقاهسورة بقاره در باارة حکام عادة زناان  008کرده اند: هنگامی که آیة 

بینند نازل شد. گفتند: حاکم عدة زنانی کاه باه حاد بلاوغ نرسایده اناد،  عادت ماهیانه[ می

 ﴿زنااانی کااه آیسااه و زنااان باااردار بیااان نشااد.  ااس آیااة 

  ﴾...  نااازل شااد. اسااناد آن

 صحیح است.

الد بان عمارو بان جماوح در خود روایت کرده است: خ «تفسیر»مقاتل در  -5557

 شود از نبی کریم سؤال کرد.  س این آیه نازل شد. بارة عدة زنانی که حائض نمی

*** 

 سورة تاحِریم

 آیه است 50این سوره مدنی و 

  ﴿: 4 – 5اسباب نزول آیة 

     
    

                                           
اند، اگر شك كردید، عّده آناان ساه مااه اسات  و كسانى از زنانتان كه از حیض ناامید شده»ترجمه:  -1

[ كااه حماال خااود را  ارداران ]تااا وقتااى اسااتانااد. و عااّده باا و ]نیااز[ آنااان كااه بااه سااّن حاایض نرساایده

 .«آورد بگذارند. و كسى كه از خداوند  روا بدارد، برایش در كار او آسانى  دید مى
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 ﴾(1)
. 

 روایات کارده اناد: رساول خادا  حاکم و نساائی باه ساند صاحیح از اناس  -5554

کنیازا را بار خاود  لکارد. و باه خواسات حفصاه  کنیزی داشات کاه باا او نزدیکای می

 ﴿حااااااااااارام کااااااااااارد. بااااااااااارای هماااااااااااین خااااااااااادا آیاااااااااااة 

    

  ﴾... را نازل کرد
(2)

. 

 از حدیث ابن عمر از عمر فاروق روایت کرده است: «موتاره»ضیاء در  -5551

را بار خاود حارام  ت: مان ماادر اباراهیم ]ماریاة قبطیاه[گفا لباه حفصاه  رسول خادا 

داد، تاا  کردم، اما تو این جریان را به کس خبر مده،  یامبر با ماریه آمیزش انجاام نمای

   ﴿جریااان را خباار داد.  ااس آیااة حفصااه بااه عایشااه 

  ﴾  نازل شد
(3)

. 

طبرانی به سند ضعیف از حدیث ابوهریره روایت کرده است: رسول خادا  -5556

دیاد و را ماریاه  خود ماریاه آمیازش کارد. حفصاه آماد  یاامبر و در اتاق حفصه با کنیز

نااان دیگاارت بااا او آمیاازش نکااردی در خانااة ماان ]و گفاات: ای رسااول خاادا! در خانااة ز

نوبت من[ این کار را انجام دادی؟  یامبر گفت: ای حفصه، مقاربت با ماریه را بعد از 

ایان باار خااود حاارام کااردم و تااو ایاان ساار ماارا فاااش نکاان، حفصااه بااه ناازد عایشااه آمااد و 

 ﴿آیاااة   ونااادخدا ،جریاااان را باااه او خبااار داد. بناااابراین

  ﴾ اآلیات را نازل کرد
(4)

. 

                                           
اى  یااامبر، چاارا چیاازى را كااه خداونااد برایاات حااالل كاارده اساات، در بااه دساات آوردن »ترجمااه:  -1

 .«دارى؟ و خداوند آمرزگار مهربان است خشنودى همسرانت، حرام مى

از انس روایت کرده اند. حاکم و  497/  0، حاکم 607 «تفسیر»اسنادش صحیح است، نسائی در  -2

 776/  9 «فاتح البااری»شماردند. حافظ ابان حجار نیاز در  یذهبی این را به شرط مسلم صحیح م

 به توریج محقق. 0757 «تفسیر شوکانی»این را صحیح گفته. 

گذاری محقق آماده  به شماره 6892 «تفسیر ابن کثیر»در بن کلیب و ضیاء مقدسی چنانچه هیثمی  -3

های این ثقه اند و ابن کثیر  از جریر بن حازم از نافع از ابن عمر از عمر روایت کرده اند. راوی

 داند. این را صحیح می

آمااده از اباااوهریره  507و  506/  7 «مجمااع الزوائااد»چنانچاااه در  «معجاام اوسااط»طبراناای در  -4

جاداً ضاعیف اسات. هیثمای  . در ایان ماتن کلماات منکار وجاود دارد و اسانادشروایت کارده اسات

وسای فرمایاد: م موسی بن جعفر بان اباوکثیر ایان حادیث را روایات کارده کاه ذهبای می»گوید:  می

 .«شناخته نشده و خبرش ساقط است
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روایات کارده اسات: ایان کاالم عزیاز  ببه سند صحیح از ابن عبااس  بزار -5557

﴿   

﴾ در بارة سریة رسول هللا نازل شده است
(1)

. 

 روایت کرده است: رساول خادا باه بطبرانی به سند صحیح از ابن عباس  -5558

نوشید. به خانة عایشه که آمد. گفت: ای رساول خادا! باویی از شاما  نزد َسوَده عسل می

که رفت او نیز همان سون را گفت.  یامبر گفت:  لرسد. به اطاق حفصه  به مشامم می

کنم این بوی از اثر عسلی است که در خانة َساوَده نوشایدم. قسام باه خادا دیگار  فکر می

 ﴿در ایاان خصااوص  نوشاام.  ااس خاادای باازر  عساال نمی

    

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

این روایت دارای شاهد است که در بواری و مسلم آمده -5559
(3)

. 

 حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد که آیه در هردو مورد نازل شده باشد.

در ماورد ایان  لت کرده است: از ام سلمه ابن سعد از عبدهللا بن رافع روای -5502

   ﴿آیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

    ﴾  ساااااااااؤال

کااردم. گفاات: در ناازد ماان یااک مشااک عساال ساافید بااود و رسااول خاادا عساال را دوساات 

گفت: زنبور این عسل از عرفط ]نوعی از درختان  لخورد. عایشه  داشت و از آن می

وفة آن سافید اسات[ تغذیاه کارده اسات.  یاامبر عسال را بار خاود تحاریم خاردار که شک

کرد.  س آیه نازل شد
(4)

. 

روایاات کاارده اساات:  لخااود از عایشااه  «مسااند»ا: حااارث باان اسااامه در  -5505

آیااة  کناد. آنگاااه خاادا  فاااق نمیصاادیق ساوگند یاااد کاارد کااه بار مسااطح انچاون ابااوبکر 

﴿     

﴾  را نازل کرد.  س از نزول آیاه اباوبکر صادیق انفااق

                                           
 هایش ثقه است از ابان عبااس روایات به سندی که راوی 55572و طبرانی  0071و  0074بزار  -1

 کرده اند.

هااای ایاان راویاای صااحیح  گویااد: راوی می 55406 «مجمااع الزوائااد». هیثماای در 55006طبراناای  -2

 0751 «تفسایر شاوکانی»ایان را صاحیح گفتاه اسات.  776/  6 «در المنثاور»ستند. سیوطی در ه

 به توریج محقق.

 4950بوااری  صحیح است، در بواری، مسلم و کتب دیگر آمده که در خانة زینب نوشیده است، -3

از عبیاد بان  4587و ابن حبان  608 «تفسیر»، نسائی در 7754، ابوداود 5474م ، مسل1067و 

تواریج  0517 «احکام القارآن»[ 0694و مسلم  6695اند. ]بواری  عمیر از عایشه روایت کرده

 محقق.

ابان  «قااتطب»نوشاید.  مبر در خانة زینب عسل میاین درست نیست به روایت صحیح آمده که  یا -4

 .515و  512و  549و  81و  68/  8سعد 



   

 411 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

او را مجاادداً شااروع کاارد. در ساابب ناازول آیااة بااودن ایاان حاادیث غراباات جاادی وجااود 

دارد
(1)

. 

روایات کارده اسات: زنای خاود را باه  یاامبر  بابن ابوحاتم از ابان عبااس  -5500

  ﴿اکاارم بوشااید. در بااارة او آیااة 

     

﴾...  نازل شد. این روایت نیز غریب است و سند آن ضعیف
(2)

. 

   ﴿: 1اسباب نزول آیة 

   
   
   
   

  ﴾(3)
. 

بود در سورة بقره گذشت سبب نزول این آیه که قول عمر فاروق 
(4)

. 

*** 

 سورة قالام

 آیه است 10این سوره مکی و 

   ﴿: 0اسباب نزول آیة 

  ﴾(5)
. 

 یامبر اکرم را مجناون ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: مشرکان  -5507

  ﴿کردناااااااااااااد.  اااااااااااااس آیاااااااااااااة  و شااااااااااااایطان صااااااااااااادا می

   

﴾ .نازل شد 

                                           
آماده اسات، حاافظ و بوصایری  7784 «لیهمطالب عا»از عایشه روایت کرده، چنانچه در حارث  -1

در باره سکوت کرده اند. این خبر باطل است چون موالف احادیث مشهور و صحیح اسات، تماام 

 مفسیرین از این اعرا  کرده اند.

آمده روایت کارده اسات، اساناد ایان باه خااطر  417/  4 «تفسیر ابن کثیر»چه در ابن ابوحاتم چنان -2

وص حفااص باان عماار عااوفی ضااعیف اساات. اباان کثیاار ایاان را غریااب و حاادیث عایشااه در خصاا

 توریج محقق. 0702 «احکام القرآن»داند.  نوشیدن عسل را درست می

هتار از شاما بارایش جاایگزین اگر شما را طالق دهد. چه بساا  روردگاارش همسارانى ب»ترجمه:  -3

دار، اعام از  [ مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه كاار،  رستشاگر ]خداوناد[، روزه كند. ]زنانى كه

 .«بیوه و دوشیزه باشند

 .60حدیث شماره  -4

 .«كه تو به فضل  روردگارت دیوانه نیستى»ترجمه:  -5
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   ﴿: 4اسباب نزول آیة 

 ﴾(1)
. 

روایاات کاارده انااد: هاایچکس  لو واحاادی از عایشااه  «دالئاال»ابااونعیم در  -5504

را  دا نبااود. هرکادام از اعضاای خاانواده یاا یااارانش او تار از رساول خا خاوش اخالق

 ﴿گفااااات: لبیاااااک. بناااااابراین خااااادا  کااااارد.  یاااااامبر می صااااادا می

   ﴾ .را نازل کرد 

   ﴿: 57 – 50 – 52اسباب نزول آیة 

  ﴾. 

  ﴿اساات:  ا: اباان ابوحاااتم از ساادی روایاات کاارده -5501

   ﴾  در بااارة اخاانس باان شااریق

 نازل شده است.

ا: ابن منذر از کلبی نیز مانند او روایت کرده است  -5506
(2)

. 

ا: ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: این آیه در بارة اسود بن عبد  -5507

یغوث نازل گشته است
(3)

. 

روایات کارده اسات: خادای  ااا باه  یاامبر  بابن عباس  ا: ابن جریر از -5508

     ﴿اکااااااااااااااااااااااااارم 

   ﴾ « از

چینی میان مردم رفت  جوی نمامی که با سون خور حقیر اطاعت نکن هر عیب هر قسم

وقتای کاه باه آن چین را نشاناختیم، اماا  را نازل کرد. ما آن شوص سون «کند و آمد می

ناااااازل  ﴾   ﴿ ربزرگاااااوا

شد. آن شاوص را شاناختیم چاون مانناد گوسافند دو تاا  وساتک دراز در زیار گلاوی او 

آویزان بود
(4)

. 

  ﴿: 57اسباب نزول آیة 

   
   

  ﴾(5)
. 

                                           
 .«تو بر خوردار از خلقى بزر  هستى»ترجمه:  -1

 .07، ص 09بری، همان منبع، ج تفسیر ط -2

 .797و  790/  6 «در المنثور»مرسل است،  -3

 به اسناد صحیح روایت کرده است. 74651و  74654طبری  -4

ما آنان را آزماودیم چناان كاه صااحبان آن بااغ را آزماودیم. چاون ساوگند یااد كردناد كاه »ترجمه:  -5

 .«[ را بدروند صبحگاهان آن ]باغ
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بادر باه  زورا: ابن ابوحاتم از ابن جریج روایت کرده است: ابوجهال در  -5509

مشرکان گفت: مسلمانان را به سرعت دستگیر و در بند و زنجیر نمایید، اماا هیچکادام 

   ﴿را نکشاااید.  اااس آیاااة 

  ﴾  ناااااازل

هاسات  ها مقتدر و توانا هستند باه زیاان آن گوید: این فکرشان که آن مبارا میشد، آیة 

هاای بااغ  شان تمام شاد و میوه چنانچه نیت بد و احساس اقتدار صاحبان آن باغ به زیان

 را آفت زد.

]... صاااحبان باااغ از اهااالی حبشااه بودنااد،  درشااان مااردی خیاار بااود و همااواره از 

داد.  درشاان کاه درگذشات،  ساران او  ام و صادقه مایمحصوالت باغ به نیازمندان طع

گفتناد: بااه خادا سااوگند!  اادر ماا احمااق بااود کاه محصااول باااغ را میاان نیازمناادان تقساایم 

کاارد. باادون ایاان کااه رضااای خاادا را در نظاار بگیرنااد سااوگند خوردنااد کااه صاابحگاه  می

شاب در  برخیزند، میاوة بااغ را بچینناد و باه نیازمنادان و مسااکین هایچ ندهناد.  اس آن

آفتای باه آن بااغ رساید کاه ساوخته و ساایاه  حاالی کاه آناان خاواب بودناد باه امار خاادا 

گشت. صبح هنگام یکدیگر را صدا زدند که اگر مایل به چیدن میوه هستید و محصول 

کنیااد صاابح زود بااه باااغ برویااد، روان شاادند و آهسااته بااه هاام  کشاات و زرع را درو می

دیدناد،  دی به باغ وارد شود با توانایی که باه خاود میگفتند: امروز نباید هیچ نیازمن می

هنگااام صاابح بااه جاادیت بااه سااوی باااغ رفتنااد. وقتاای کااه بااه باااغ رساایدند، دیدنااد کااه بااه 

هاا گفات: ماا راة بااغ را گاام  محصاول آن آفات رسایده و از باین رفتاه اسات. یکای از آن

کرده اند و ایان بااغ دانست راه را گم ن کرده ایم باغ ما اینجا نیست. اما آن که خوب می

هاای بااغ محاروم شاده ایام. و  خودشان است، گفت: ناه، بلکاه ماا از محصاوالت و میوه

هاا عاادل و عاقال باود، گفات: وقتای کاه عازم کردیاد میاوة بااغ را  مردی کاه در باین آن

بچینیااد و بااه نیازمناادان هاایچ کمااک نکنیااد، نگفااتم کااه رضااای خاادا را در نظاار بگیریااد. 

زه و قابل ستایش است، ما واقعاً ستمگر و بالم باودیم، یکادیگر را گفتند: خدای ما  اکی

 نکوهش و مالمت کردند و به سرکشی و طغیان خویش اعتراف نمودند[.

*** 

 سورة حاق ه

 آیه است 10این سوره مکی و 

  ﴿: 50اسباب نزول آیة 

   

 ﴾(1)
. 

                                           
 .«را برایتان  ندى قرار دهیم و گوشهایى فراگیر آن را به خاطر بساارندتا آن »ترجمه:  -1
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باه  ابن جریر و ابن ابوحاتم و واحدی از بریده روایت کارده اناد:  یاامبر  -5572

[ به من دساتور داده اسات کاه تاو را باه خاود علی بن ابوطالب گفت: ]ای علی، خدا 

نزدیک بسازم و از خود دورت نکنم، و تو را تعلایم بادهم کاه یااد بگیاری و بار تاو هام 

حفااااااظ نمااااااایی،  ااااااس خاااااادا الزم اساااااات بااااااا دقاااااات زیاااااااد گااااااوش فاااااارا دهاااااای و 

﴿   

﴾ را نازل کرد
(1)

. 

*** 

 

                                           
از بریاده روایات کارده اناد.  67/  5و اباونعیم  0407، ابان عسااکر 778، واحدی 74702طبری  -1

 .0710از وجه دیگر روایت کرده است. تفسیر شوکانی  74777بازهم طبری 
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عاِرج  سورة ما

 آیه است 44این سوره مکی و 

  ﴿: 5اسباب نزول آیة 

  ﴾(1)
. 

روایات کارده اناد: نظار بان حاارث  بنسائی و ابان ابوحااتم از ابان عبااس  -5575

! اگار ایان قارآن حاق و از جاناب تاو فرساتاده شاده اسات، بار ماا از آسامان گفت: خادایا

نازل شد ﴾ ﴿سنگ ببار. آنگاه 
(2)

. 

کند: نضر بن حارث در مکه گفات: خادایا!  ابن ابوحاتم از سدی روایت می -5570

اگر قرآن حق بوده و از جانب تو فرستاده شده است بر ما از آسمان سنگ ببار، هماان 

را در بارة او نازل کرد. خادا  ﴾ ﴿ا خدای بزر  ج

 در بدر بر او عذاب فرستاد.

  ﴿: 0اسباب نزول آیة 

  ﴾(3)
. 

 ﴿روایاااات کاااارده اساااات: وقتاااای  ا: اباااان منااااذر از حساااان  -5577

   ﴾  ناااازل

ردم گفتند: این عذاب بار کاه واقاع خواهاد شاد؟  اس خادای متعاال آیاة شد. گروهی از م

﴿    

﴾ .را نازل کرد 

*** 

 سورة ِجن

 آیه است 08این سوره مکی و 

   ﴿: 5اسباب نزول آیة 

    

                                           
 .«اى كافران طلب كرداى عذابى وقوع یافتنى بر خواهنده»ترجمه:  -1

روایت کرده است. اسنادش به شارط بوااری اسات، در ایان  642 «تفسیر»حسن است، نسائی در  -2

از اعمش از سعید بن جبیر روایت  120/  0کند. حاکم  اسناد منهال راستگوست و گاهی توهم می

اناد. ذهبای  ، اما روایت نکاردهکرده و گفته است: این حدیث به شرط بواری و مسلم صحیح است

گویاد:  می 451/  4 «در المنثاور»ن به شارط بوااری اسات. و سایوطی در گفته: ای «تلویص»در 

کارده اناد. در  این را فریابی، عبد بن حمید، ابن ابوحاتم و ابان مردویاه هام از ابان عبااس روایات

 به توریج محقق. 5486 «زاد المسیر»سورة انفال گذشت. 

 .«اى ندارد آن هیچ باز دارنده»ترجمه:  -3
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﴾(1)
. 

روایات کارده اناد: رساول  با: بواری، ترمذی و سایرین از ابان عبااس  -5574

برای جن نه قرآن خوانده و نه آنان را دیده است و لیکن آن بزرگوار با گروهای  خدا

گویااد[ در آن هنگااام میااان  از اصااحاب خااود بااه بااازار عکاااب رفتنااد. ]اباان عباااس می

شد. شایاطین نازد  ها شهاب  رتاب می اخبار آسمان مانع ایجاد و به طرف آنشیاطین و 

قوم خود مراجعت کردند. بزرگان آنان گفتند: این کار صورت نگرفته، مگار باه علات 

بزر ، شرق و غرب عالم را گردش کنید و علات ایان حادثاه را بیابیاد آناان  حادثة بس

هاا و اخباار آسامان حایال شاده باود  آن ]شرق و غرب دنیا را گشتند و آنچه را کاه میاان

جستجو کردند[ گروهی که به قصد تهامه رفته بودناد گذرشاان باه نولاه افتااد، در آنجاا 

کرد. چون تالوت قرآن را شنیدند باه آن  با یاران خود نماز بامداد را اقامه می  یامبر 

سامان حایال گوش دادند و گفتند: به خدا ساوگند! هماین اسات آن کاه میاان شاما و خبار آ

شده است. از آنجا برگشتند و به نزد قوم خویش مراجعت کردند و گفتند: کالم شگرف 

بااه  ﴾  ﴿آیناادی را شاانیدیم. بنااابراین  و خوش

 یامبر نازل شد. گفتار جن به آن بزرگوار وحی شد
(2)

. 

ه از سااهل باان عباادهللا روایاات کاارد «الصاافوه ةصاافو»اباان جااوزی در کتاااب  -5571

است: در نواحی دیار عاد بودم ناگاه شهری دیدم که از سنگ کنده شده بود و در وسط 

آن قصری قرار داشت که از یک  ارچه سنگ ساخته شده باود و در آنجاا جان زنادگی 

رو  اندام و تنومندی باا جاماة  رطاراوت  شامی کرد داخل شدم ناگاه دیدم شیخ درشت می

راوت جامة او بیشتر مایة شگفت و تعجب مان شاد خواند، تازگی و ط به کعبه نماز می

تا تنومندی و درشاتی انادامش، ساالمش کاردم جاواب ساالمم را داد و گفات: ای ساهل، 

کند. بلکاه لبااس را ارتکااب گناهاان و خاوردن غاذاهایی  جثة بزر  لباس را کهنه نمی

ه بر سازد و این جامه هفت صد سال است ک آید کهنه می که از کسب حرام به دست می

تن من است و با ایان لباای عیسای و محماد را مالقاات کاردم و باه هاردو ایماان آوردم. 

  ﴿گفاااااتم: خاااااودت کیساااااتی؟ گفااااات: از آن جمااااااعتی هساااااتم کاااااه خااااادا 

    

                                           
[ گاوش فارا دادناد، آن گااه  بگو: به من وحى شاده اسات كاه گروهاى از جنّیاان ]باه قارآن»ترجمه:  -1

 .«گفتند: بى گمان قرآنى شگفت شنیدیم

از ابوعوانااه از  644 «تفساایر»و نسااائی در  449، مساالم 4905و  777صااحیح اساات، بواااری  -2

/  5، احماد 646 «تفسایر»، نساائی در 7704کارده اناد. ترماذی ابوبشر از سعید بن جبیر روایات 

از دو طریااااق از  07و  00/  0و بیهقاااای  47تااااا  46/  50 «معجاااام کبیاااار»، طبراناااای در 074

باه  0578 «احکاام القارآن»از ابن عباس روایت کرده اند. باه ابواسحاق سبیعی از سعید بن جبیر 

 قق نگاه کنید.به توریج مح 0762 «تفسیر شوکانی»و  0579 «احکام»توریج محقق و 
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  ﴾  را در موردشااان نااازل کاارده

 است.

   ﴿: 6اسباب نزول آیة 

    
   

 ﴾(1)
. 

از کاااردم بااان ابوساااائب  «عظماااه»مناااذر، ابااان ابوحااااتم و ابوشااایخ در  اباان -5576

کنند: در اوایل شهرت و آوازة خیر  یامبر با  ادرم باه ساوی مدیناه  انصاری روایت می

چو انی  ناهگاه گرفتیم نصف شب گر  آمد و از گله یک روانه شدیم شبی را در نزد 

بره دزدید. چو ان برخاست و گفت: ای ساکن وادی در  ناة تو هستم، منادیی کاه ماا او 

دیدیم، صدا کرد ای سرحان، ]رهایش کن[ بعد از این صدا برده با شاتاب میاان  را نمی

   ﴿گلاااااه برگشااااات، خااااادا آیاااااة 

    

 ﴾... .را به مکه به رسول خود نازل کرد 

اباان سااعد از ابورجااای عطاااردی منسااوب بااه قبیلااة بناای تماایم روایاات کاارده  -5577

مبعوث گردید من سر رست خانوادة خویش بودم و به طاور  است: وقتی رسول خدا 

ن هنگااام بااا شااتاب خااارج شاادیم و بااه کااردم، در ایاا هااا خاادمت می کااافی و شایسااته بااه آن

رسااایدیم،  بیابااانی خااالی از آب و علااف رسااایدیم. همیشااه وقتاای باااه چنااین جاهااایی می

باریم.  گفت: ما امشب از شر جن به سرور این وادی  ناه می گاهان سر گروة ما می شام

شد: راه و روش این شوص شهادت ال آن شب هم این جمالت را گفتیم.  س به ما گفته 

رسول هللا است. هرکس به این کلماه اقارار کناد جاان و ماالش در  ن محمداً أال هللا وإإله 

برگشتیم و اسالم را  ذیرفتیم. ابورجاء گفته است: به نظر من خدا  امان است. بنابراین،

  ایاااااان آیااااااه را در بااااااارة ماااااان و یااااااارانم﴿  

  ﴾... .نازل کرده است 

آورده که از عبدهللا بن محمد بلاوی و او  «هواتف جان»ب ائطی در کتاخر -5578

از عماره بن زید و او نیز از عبدهللا بان عاالء و او از محماد بان عکبار شانیده و او از 

شادن  سعید بن جبیر روایت کرده است: رافع بن عمیر از قبیلاة بنای تمایم آغااز مسلمان

رفتم کاه ناگااه خاواب  ن  رخم و  یچ راه مییگستارکند: شبی در  خود را چنین بیان می

بر من غلبه کرد، از شتر  یاده شدم و او را خواباندم و از شر جن به سرور ایان وادی 

خواهاد باا ساالحی کاه در   ناه بردم و به خواب رفتم. در عالم رؤیاا دیادم کاه ماردی می

ت نگااه دست دارد شتر مارا گاردن بزناد. هراساان از خاواب بیادار شادم و چاپ و راسا

ؤیاسات، دوبااره خوابیادم، بااز مثال ساابق رم و به خود گفتم: این دیهیچ چیزی ندکردم 

                                           
بردناد و ]باا ایان كاار[ بار سركشاى  و آن ه كسانى از آدمیان به كسانى از جنّیاان  نااه ماى»ترجمه:  -1

 .«آنان افزودند
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خواب دیدم. بیدار شدم و دیدم که شاترم رمیاده اسات و ملتفات شادم جاوانی مانناد هماان 

ساالی دسات او را گرفتاه  کسی که در خواب دیده بودم سالح در دست دارد و مرد کهن

وحشی آمد. مرد  وا بودند که ناگاه سه گاودو در حال دع کند. آن از شتر من دورش می

ها را بوواهی عو  شتر  ناهنادة آدمیازاد مان بارای  مسن گفت: برخیز هرکدام از این

خودت بگیر، جوان برخاست و یکی از گاوها را گرفت و رفت.  س شایخ متوجاه مان 

چیزهااای  هااا  یاااده شاادی و از شااد و گفاات: ای جااوان! هرگاااه در یکاای از ایاان وادی

انگیز ایان وادی باه  روردگاار محماد  هولناا آن ترسیدی، بگو از شر چیزهای هراس

هاا باطال شاد. رافاع بان عمیار  برم و به هایچ جان  نااه مگیار کاه فرماانروایی آن  ناه می

گوید: گفتم: این محمد کیست؟ گفت:  یامبری است کاه روز دوشانبه از میاان عارب  می

به شرق و غارب عاالم نیسات. گفاتم: اهال کجاسات؟  برانگیوته شد، دعوت او منحصر

ها. چون صابح دمیاد شاتر خاویش را ساوار شادم و باا جادیت  گفت: یثرب دیار نولستان

مرا دید و سر گذشات مارا قبال از ایان کاه  راه  یمودم تا وارد مدینه شدم. رسول خدا 

ساعید بان  من چیزی بگویم بیان داشت و باه اساالم دعاوتم کارد. مان اساالم را  اذیرفتم.

اش آیااااة  کنیم ایاااان همااااان کساااای اساااات کااااه در باااااره گویااااد: مااااا فکاااار ماااای جبیاااار می

﴿    

    

   ﴾ 
 نازل شده است.

 ﴿: 56اسباب نزول آیة 

   
   

﴾(1)
. 

و از مقاتل روایت کرده است: هفت سال بر کفار قریش باران نباریاد.  اس  -5579

   ﴿آیااااااااااااااااااااااة 

   

 ﴾ .در موردشان نازل شد 

   ﴿: 58اسباب نزول آیة 

     

﴾(2)
. 

روایاات کاارده اساات:  باباان ابوحاااتم از طریااق ابوصااالح از اباان عباااس  -5542

گروهی از جنیان گفتند: ای رسول خادا! باه ماا اجاازه باده باه کناار تاو در مساجد نمااز 

                                           
ماندنااد بااه آنااان آب ]و  [  ایاادار مااى [ باار شاایوه ]راسااتین اسااالم و این ااه اگاار ]بنااى آدم»ترجمااه:  -1

 .«دادیم [ بسیار بهره مى ام اناتى

 .«[ مووانید ن ه مساجد خاّص خداوند است.  س كسى دیگر را با خداوند ]به نیایشو آ»ترجمه:  -2
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   ﴿آیااة  بوااوانیم.  ااس خاادا 

     ﴾ 
 را نازل کرد.

ابن جریر از سعید بان جبیار روایات کارده اسات: گروهای از اجناه باه نبای  -5545

چگونه در کنار تو به مسجدت نماز بووانیم، در حالی که از تاو دوریام.  گفتند: کریم 

نااااااااازل  ...﴾  ﴿ ااااااااس آیااااااااة 

گردید
(1)

. 

    ﴿: 00اسباب نزول آیة 

      

  ﴾(2)
. 

اباان جریاار از حضاارمی روایاات کاارده اساات: یکاای از اشااراف جنیااان کااه  -5540

گفاات: محمااد امیااد دارد کااه خاادا او را از رنااج و سااوتی نجااات   یااروان زیاااد داشاات می

م.  اس خادای هرناج و ساوتی نجاام باد توانم او را از دهد. در حالی که من خودم می می

     ﴿بااااازر  آیاااااة 

 ﴾... را نازل کرد
(3)

. 

*** 

ل مِّ ز   سورة م 

 آیه است 02این سوره مکی و 

 ﴿: 5اسباب نزول آیة 

 ﴾(4)
. 

اناد: قاریش در دار  روایات کارده بزار و طبرانی به ساند واحای از جاابر  -5547

ندوه جمع شدند و گفتند: باید برای این شوص ناامی بگاذاریم تاا ماردم از او روگاردان 

ای  ای گفات: کااهن نیسات. عاده هاا گفات: ایان مارد کااهن اسات. عاده از آن شود. برخای

ای گفت: ساحر اسات. تعادادی  ای گفت: مجنون هم نیست. عده گفت: مجنون است. عده

های آنان را  صحبت او ساحر هم نیست. نبی کریم  :ردند و گفتندها را نفی ک سون آن

شااااانید لبااااااس  وشاااااید و خاااااود را در آن  یچاناااااد.  اااااس جرئیااااال اماااااین آماااااد و آیاااااة 

                                           
 .71508طبری  -1

 .«بگو: كسى مرا از ]كیفر[ خداوند  ناه ندهد. و هرگز  شت و  ناهى جز او نیابم»ترجمه:  -2

 .71041طبری  -3

 .«اى جامه به خود  یچیده»ترجمه:  -4



   

  اسباب نزول آیات قرآن کریم  488
 

 

﴿  ﴾  را تاااالوت

کرد
(1)

. 

ابااااان ابوحااااااتم از اباااااراهیم نوعااااای روایااااات کااااارده اسااااات: وقتااااای کاااااه  -5544

﴿  ﴾  ،نااازل شااد

  یامبر خدا خود را در چادر  یچانده بود.

   ﴿: 02اسباب نزول آیة 

     
   

    
    

     
    

    
     

    
    

     
     

     
  
  

   
    

    
     

    

     ﴾(2)
. 

                                           
جاابر  [ از0296 «معجام اوساط»]طبرانی در  «کشف» 0076 ن جداً ضعیف است، بزاراسناد ای -1

معلااای بااان گویاااد: در ایااان اساااناد  می 55447 «مجماااع الزوائاااد»روایااات کااارده اناااد. هیثمااای در 

 به توریج محقق. 0775 «تفسیر شوکانی»عبدالرحمن واسط کذاب است. 

م آن و یاك ساّوم آن داند كه تو نزدیك باه دو ساّوم شاب و یاك دوّ  گمان  روردگارت مى بى»ترجمه:  -2

خیزى و ]نیز[ جمعى از آنان كه همراه تو هستند. و خداوند شب و روز  [ بر مى را ]براى عبادت

توانید به آن  ایبناد باشاید. لاذا از شاما در گذشات.  اس آنچاه  سنجد. معلوم داشت كه شما نمى را مى

هناد باود و دیگراناى هام در میّسر باشد از قرآن بووانید. معلوم داشت كه برخى از شما بیمار خوا

كنناد.  اس  جویند. و دیگراناى كاه در راه خادا كاارزار ماى كنند. كه از فضل خدا مى زمین سفر مى

آنچه میّسر باشد از آن بووانید. و نماز بر  اى دارید و زكات باردازید و به خداوند قر  الحسنه 

را نازد خداوناد باه اعتباار  ااداش فرساتید، آن  بدهید. و كارهاى نی ى را كه براى خودتان  یش مى

 .«یابید. و از خداوند آمرزش بوواهید. كه خداوند آمرزگار مهربان است بهتر و بزرگتر مى
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روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه خاادای متعااال آیااة  لا: حاااکم از عایشااه  -5541

﴿    

   ﴾  را نازل کرد. مسلمانان یاک

خواندند ]آنقدر نمااز شاب خواندناد[ تاا کاه  اهایشاان ورم کارد.  سال، تمام شب نماز می

  ﴿  اااااااس خااااااادای بااااااازر  کاااااااالم آسااااااامانی

 ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

و غیره مثل این روایت کرده است بابن جریر از ابن عباس  -5546
(2)

. 

*** 

ثِّر د   سورة م 

 آیه است 16این سوره مکی و 

 ﴿: 7 – 5اسباب نزول آیة 

 ﴾. 
فرماود: ماادت  انااد: رساول خاادا روایاات کارده  بوااری و مساالم از جاابر  -5547

یااک ماااه در غااار حااراء معتکااف بااودم چااون زمااان اعتکاااف را ساااری کااردم از آنجااا 

خارج شدم به ژرفای دره که رسیدم کسی مرا صدا کرد، من هیچکس را ندیدم ناگهاان 

ای را دیدم که در حاراء نازدم آماده باود. وقتای باه  سر خود را بلند کردم و همان فرشته

 ﴿گفااااتم: مااااارا بایچانیااااد.  اااااس خاااادا آیاااااة خانااااه رسااااایدم 

    ﴾ 
را نازل کرد
(3)

. 

روایت کرده است: ولید بن  با: طبرانی به سند ضعیف از ابن عباس  -5548

ها  ذیرایی کرد. چون غذا خوردند، گفت:  مغیره برای قریش غذا ترتیب داد و از آن

گویید، کسی گفت: ساحر است. کسی گفت: نه ساحر  ه میدر بارة این شوص چ

                                           
از عایشه روایت کرده. اسناد این به خاطر حکم بن عبادالملک ضاعیف اسات، اماا  124/  0حاکم  -1

 دانند. حاکم و ذهبی این حدیث را صحیح می

ا حنفی از ابن عباس روایت کرده است. اسناد این حسان اسات باه خااطر از سما 71569طبری  -2

 های مسلم است. سماا، وی از راوی

، 790و  726/  7، احماااد 018و  017ح  565، مسااالم 4904و  4907صاااحیح اسااات، بوااااری  -3

اساباب »و واحادی در  516و  511/  0 «دالئال»، بیهقی در 71و  74ن حبان ، اب71729طبری 

 7901و  7078/  4از چند طریق از یحیی بن ابوکثیر روایت کارده اناد. بوااری  84/  1 «نزول

، بیهقااااای در 71727طباااااری  7701، ترماااااذی 016و  011ح  565، مسااااالم 6054و  4914و 

هاری از ابوسالمه از چناد طریاق از ز 078/  5 «دالئال»و اباونعیم در  516و  578/  0 «دالئل»

 توریج محقق. 0077 «احکام القرآن»روایت کرده اند. 
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ای گفتند: کاهن هم نیست. یکی گفت: شاعر  ای گفتند: کاهن است. عده نیست، عده

است، و یکی دیگر گفت: این مرد شاعر هم نیست. در آخر یکی گفت: این مرد 

را در  نهاین غمگین شد و خود جادوی بیان دارد. این جریان را رسول خدا شنید و بی

 ﴿چادر  یچاند.  س خدای متعال آیة 

     
    
    

     

  ﴾  را نازل کرد
(1)

. 

   ﴿: 55اسباب نزول آیة 

 ﴾(2)
. 

روایات کارده اسات: ولیاد بان مغیاره  بحاکم به نوع صحیح از ابن عبااس  -5549

رسید و آن بزرگوار برای او قرآن مجید را تالوت کرد، مثل این  خدمت رسول خدا 

د او آماد  رور قرآن دل او را نرم کرد. این خبر به ابوجهل رساید. باه ناز که ندای روح

خواهند که برای تو مال و ثاروت جماع کناد. ]گفات: بارای  و گفت: ای عمو، قومت می

ای تاا از دارایای  چه؟ ابوجهل گفت:[ برای این که به تو ببوشند، چون نزد محماد رفتاه

هاا هساتم. ابوجهال  داناد کاه مان ثروتمنادترین آن او استفاده کنی. گفت: قریش خاوب می

بااارة محمااد سااونی بگااو تااا قوماات مطماائن شااود کااه تااو گفاات:  ااس در ایاان صااورت در 

ای و از او منتفر هستی. ولید گفت: چه بگویم به خدا ساوگند! در  سونان او را ناذیرفته

شااود کااه بااه فنااون شااعر از ماان بیشااتر آگاااه باشااد، نااه بااه رجااز  بااین شااما کساای  یاادا نمی

و ناه باه اشاعار شاود[ ناه باه قصایده  ]اشعاری که روز نبرد در مقاام مفااخرت گفتاه می

جن. سوگند به خدا سونان محمد به هیچکدام از انواع شعر شباهت ندارد. به خدا قسم! 

کالماااش بهجااات آفااارین و  گفتاااار او از شااارینی و حاااالوت خاصااای برخاااوردار اسااات

زیباست، اولش درخشان و آخرش فاروزان اسات مادارج ساونش رفیاع و بااالتر از آن 

آورد. ابوجهال گفات: تاا عیاب او را نگاویی  سونی نیست و به ما دون خود شکست می

شوند. گفات: مارا بگاذار تاا در ایان ماورد بیندیشام.  ات از تو راضی و خشنود نمی قبیله

گاذارد و  ای تفکر گفت: سونان محمد جادوی است که بار دیگاران اثار می بعد از لحظه

 آمااوزد.  ااس خاادای متعااال در ایاان خصااوص آیااة خااود او ایاان جااادو را از دیگااری می

                                           
. اى جامه باه خاود  یچیاده»: ترجمه آیا  .55448 «مجمع الزوائد»و هیثمی در  55012طبرانی  -1

و  لیادى را . و لباسهایت را  اكیزه بادار. و  روردگارت را به بزرگى یاد كن. برخیز و هشدار ده

 .«با باش[  روردگارت ش ی و براى ]ح م. و نباید چیزى افزون خواهانه بدهى. دور ساز
 .«ام مرا با كسى بگذار كه ]او را[ تنها آفریده»ترجمه:  -2
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﴿    

﴾ را نازل کرد. اسناد این روایت به شرط بواری صحیح است
(1)

. 

ابن جریر و ابن ابوحاتم نیز از طریق دیگار باه هماین معنای روایات کارده  -5512

اند
(2)

. 

   ﴿: 72اسباب نزول آیة 

﴾(3)
. 

روایت کرده اناد: گروهای  از براء  «البعث»قی در ا: ابن ابوحاتم و بیه -5515

از یهودیان از یک نفر صاحابی  رسایدند کاه تعاداد خازناان دوزخ چناد نفرناد صاحابی 

 ﴿آمااااااااد و  یااااااااامبر را آگاااااااااه کاااااااارد. در آن ساااااااااعت آیااااااااة 

  ﴾ .نازل شد 

  ﴿: 75اسباب نزول آیة 

     
    

   
   

   
     
   

   
    

   
     
     

      

                                           
باه هماین  599و  598/  0 «دالئل»و بیهقی در  126/  1، حاکم 840 «اسباب نزول»واحدی در  -1

ی هایش راوی دانند راوی معنی روایت کرده اند... حاکم و ذهبی این را به شرط بواری صحیح می

باه هماین معنای روایات کارده، اسانادش باه  022/  0 «دالئل»هقی در صحیح هستند. آخرش را بی

به این معنای  7784 «تفسیر قرآن»اق در خاطر جهالت محمد بن ابومحمد ضعیف است. عبدالرز

باه هماین معنای  71459روایت کرده این مرسل و در اسنادش یک راویی مجهاول اسات. طباری 

از ضااحاا بااه قساام مرساال  71407ری از اباان زیااد و طباا 71404روایاات کاارده اساات. طبااری 

از قتاده به طور موتصار روایات کارده ایان هام مرسال اسات.  71405روایت کرده است. طبری 

باه تواریج  0097 «فاتح بغاوی»و  5012 «کشااف»خبر با طرق و شواهدش صحیح است.  اصل

 محقق.

 .510، ص 09تفسیر طبری، همان منبع، ج  -2

 .«اند رده شده[ گما بر آن نوزده ]كس»ترجمه:  -3
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  ﴾(1)
. 

روایاات کاارده اساات: روزی ابوجهاال گفاات: ای گااروة ا: از اباان اسااحاق  -5510

کنند  دهند و شکنجه می ذاب میگوید: لشکر خدا که شما را در جهنم ع قریش! محمد می

هاا مغلاوب  ده نفرند. تعداد شما از آنان بیشتر است آیاا صاد نفار شاما را یکای از آننوز

   ﴿کند،  س خدا آیاة  می

  ﴾ .را نازل فرمود 

و از قتاده نیز به همین معنی روایت کرده است -5517
(2)

. 

 ﴿ا: و از ساادی روایاات کاارده اساات: هنگااامی کااه  -5514

  ﴾  نازل شد. مردی از قریش به ناام اباو

هاا ده نفار اشد گفت: ای گروة قریش، از نوزده نفر خاازن دوزخ نترساید، مان خاودم تن

کنم.  ااس آیااة  هااا را بااا شااانة چااام از شااما دفااع ماای هااا را بااا شااانة راسااتم و نااه نفاار آن آن

﴿   

  ﴾... .نازل شد 

   ﴿: 10اسباب نزول آیة 

    

  ﴾(3)
. 

ا: ابن منذر از سدی روایت کرده است: مشرکان گفتند: اگر محمد راست  -5511

گوید باید زیر بالش هریک از ما منشور امان و نجات از جهنم بگذارد.  اس خادای  می

    ﴿بااااااااااااازر  آیاااااااااااااة 

    

 ﴾ .را نازل کرد 

*** 

 تسورة قِیاما 

                                           
ایم. و شمار آناان را باراى كاافران جاز  [ نساخته و جز فرشتگان را موّكالن آتش ]دوزخ»ترجمه:  -1

تر شوند و تا اهال كتااب و  ایم. تا اهل كتاب یقین حاصل كنند. و تا مؤمنان مؤمن آزمون قرار نداده

ن مثل چه خواسته است؟ خداوند مؤمنان شك ن نند. و تا بیمار دالن و كافران بگویند: خداوند به ای

كند. و ]شامار[  سازد و هر كس را كه بوواهد هدایت مى بدینسان هر كس را كه بوواهد گمراه مى

 .«داند. و این جز  ندى براى بشر نیست [ نمى سااهیان  روردگارت را جز او ]كس

ت کاارده باه همااین معنای بااه قساام مرسال روایاا 71440ایاان مرسال اساات و بااازهم  71445طباری  -2

 است.

 .«هایى گشوده داده شود خواهد كه ]به او[ صحیفه بل ه هر كس از آنان مى»ترجمه:  -3
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 آیه است 42این سوره مکی و 

   ﴿: 56اسباب نزول آیة 

   ﴾(1)
. 

روایت کرده است: وقتی به  یامبر وحی نازل  با: بواری از ابن عباس  -5516

خواند تا ساریع حفاظ کناد.  اس خادای  شده را تند تند می شد، آن بزرگوار وحی نازل می

    ﴿آیااااااااااة باااااااااازر  

  ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

   ﴿: 71 – 74اسباب نزول آیة 

﴾. 
 روایت کرده اسات: وقتای کاه خادا  بابن جریر از عوفی از ابن عباس  -5517

را ناازل  ﴾   ﴿آیة 

تاان گریاه کناد ابان ابوکبشاه باه  ایطاب به قریش گفت: مادرتان در عزخ کرد. ابوجهل

عظاایم مااردم را  هااای دارد کااه خازنااان جهاانم نااوزده نفرنااد و شااما توده شااما اعااالن ماای

بفین جهنم غلبه حاصل کند. تواند بر یکی از مؤ فر از شما نمیتشکیل داده اید، آیا ده ن

بااارود و باااه ابوجهااال بگویاااد: بناااابراین، خااادا باااه فرساااتادة خاااویش وحااای کااارد کاااه 

﴿     

   ﴾ « وای برتاااااو! وای

«برتو بازهم وای بر تو وای بر تو
(3)

. 

 رسایدم  با: نسائی از سعید بن جبیر روایت کارده اسات: از ابان عبااس  -5518

   ﴿کااااااه آیااااااا ایاااااان کااااااالم عزیااااااز 

﴾  را رسول خدا از نزد خود گفته و یا خادا دساتورش داده اسات کاه بگویاد؟

باه صاورت وحای منازل  او گفت: ابتدا رسول هللا از نزد خود گفته است. ساس خدا 

و آیات قرآنی نازل کرده است
(4)

. 

*** 

                                           
 .«[ زبان را به ]ت رار[ آن مجنبان تا به شتاب آن را ]به خاطر بساارى»ترجمه:  -1

، 7009، ترمااااذی 448، مساااالم 7174و  1244و  4909و  4907و  1صااااحیح اساااات، بواااااری  -2

و ابان حباان  598/  5، ابان ساعد 0608، طیالسای 747/  5، احمد 107یدی ، حم549/  0نسائی 

 «احکاام القارآن»ز ساعید بان جبیار روایات کارده اناد. از چند طریق از موسی بان ابوعایشاه ا 79

 توریج محقق. 0015

 یف است روایت کرده.عضاز عطیة عوفی که  71442طبری  -3

ساناد صاحیح باه شارط بوااری و باه ا 50998نی ، طبرا152/  1، حاکم 618 «تفسیر»ئی در نسا -4

 به توریج محقق. 0796 «تفسیر شوکانی»مسلم. 
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 سورة انسان

 آیه است 75این سوره مکی و 

 ﴿: 8اسباب نزول آیة 

   
   

﴾(1)
. 

مسالمانان را اسایر  ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: نبای اکارم  -5519

در مااااورد اساااارای  ﴾﴿گرفاااات. لاااایکن ایاااان کااااالم خاااادا  نمی

ه رساول گرفتند. بعد از نازول ایان آیا ها را به خاطر فدیه اسیر می مشرکین است که آن

رفتاری کنند خدا ]در روز بدر[ دستور داد که با اسیران خوش
(2)

. 

   ﴿: 02اسباب نزول آیة 

   

 ﴾(3)
. 

نازد  یاامبر  ا: ابن منذر از عکرمه روایت کرده است: عمر بن خطااب  -5562

 بافته شده از شاخة درخات خرماا خوابیاده باود و  آمد. آن بزرگوار بر روی بوریایی

شاد. بارای هماین عمار فااروق گریاه  اثر بوریا بر  هلاوی مباارا آن حضارت دیاده می

ات چیست؟ گفت:  ادشاهی و شان و شاوکت  کرد. رسول اکرم از او  رسید: علت گریه

هساتی کسری، هرمز و زمامدار حبشه را به یاد آوردم و حالت شما را دیدم که  یامبر 

خاوابی. رساول خادا گفات: آیاا خوشانود  و در روی بوریایی از شاخة درخت خرماا می

هااای آخاارت نصاایب ماساات.  ااس خاادا آیااة  هااا تنهااا دنیااا و نعمت شااوی؟ سااهم آن نمی

﴿    

   ﴾  را

نازل کرد
(4)

. 

  ﴿: 04اسباب نزول آیة 

    

   ﴾(5)
. 

ا: عبدالرزاق، ابن جریر و ابن منذر از قتااده روایات کارده اناد: ابوجهال  -5565

 ﴿زنم.  ااااس  خوانااااد گااااردنش را ماااای گفاااات: اگاااار ببیاااانم کااااه محمااااد نماااااز می

                                           
 .«بوشند به بینوا و یتیم و اسیر مى -به رغم دوست داشتنش -و خوراه را»ترجمه:  -1

 [.775، ص 8]در المنثور، ناشر دار الفکر بیروت، ج  -2

 .«بینى زرگى مىو چون بنگرى، نعمت بسیار و فرمانروایى ب»ترجمه:  -3

 .489/  6 «در منثور» -4

 .« س براى ح م  روردگارت ش یبا باش و از گناه ار یا ناسااسى از آنان فرمان مبر»ترجمه:  -5
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 ﴾ دنازل ش
(1)

. 

*** 

 سورة م رساال 

 آیه است 12این سوره مکی و 

   ﴿: 48اسباب نزول آیة 

   ﴾(2)
. 

  ﴿ابن منذر از مجاهد روایت کرده است: آیاة  -5560

    

﴾ در مورد ثقیف نازل شده است
(3)

]وقتی که  یامبر خادا ثقیاف را باه ادای  .

کنیم، زیرا این کاار بار ماا عیاب اسات.  یاامبر  نماز امر کرد. گفتند: ما خود را خم نمی

گفت: دینی که در او نماز نیست خیر هم نیست[
(4)

. 

*** 

 سورة ناباأ

 آیه است 42این سوره مکی و 

  ﴾(5)﴿اسباب نزول: 
. 

 جریر و ابن ابوحاتم از حسن روایت کرده اند: چون  یامبر اکرم ابن  -5567

 ﴿ای از مردم به  رس و جو از همدیگر  رداختند.  س  مبعوث شد. عده

    

 ﴾ نازل شد
(6)

. 

*** 

 سورة نازعا 

                                           
 .71867، طبری 7440عبدالرزاق  -1

 .«توانند به ركوع روند و چون به آنان گفته شود: به ركوع روید، نمى»ترجمه:  -2

 .5129 «زاد المسیر» -3

اسااالمی،  مکتبااة «زاد المساایر فاای علاام التفساایر»باان علاای باان محمااد جااوزی، تفساایر عباادالرحمن  -4

 .410، ص 8، ج 5424بیروت. سال انتشار 

 .« رسند؟ [ از همدیگر از چه مى ]كافران»ترجمه:  -5

 .71997طبری  -6
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 آیه است 46این سوره مکی و 

   ﴿: 50اسباب نزول آیة 

  ﴾(1)
. 

سعید بن منصور از محمد بن کعب روایت کرده است: چون این کالم  -5564

  ﴿خدای بزر  

   

﴾  :گویند: آیا ما به حال اول خود باز گردانده  مى»( 52)نازعات

فار قریش گفتند: اگر بعد از مر  زنده شویم به شدت زیان نازل شد. ک «شویم؟ مى

   ﴿خواهیم کرد.  س 

  ﴾ .نازل شد 

  ﴿: 44 – 40اسباب نزول آیة 

   

﴾. 
در  از رسول خدا روایت کرده اند:  لا: حاکم و ابن جریر از عایشه  -5561

 ﴿شد. تا این که خدا آیة  مورد قیامت بسیار سؤال می

   
     

    

 ﴾(2)
ها  را نازل کرد. ساس سؤاالت آن 

 ایان یافت
(3)

. 

روایات کارده  بطریق جویبر از ضاحاا از ابان عبااس  و ابن ابوحاتم از -5566

است: مشرکان مکه باا اساتهزاء و تمساور از رساول خادا ساؤال کردناد کاه قیامات چاه 

  ﴿شاااااااود؟  اااااااس آیاااااااة  وقااااااات بر اااااااا می

﴾ .تا آخر سوره نازل شد 

                                           
 .«گویند: آن گاه آن باز گشتى زیانبار است»ترجمه:  -1

تو در چه مقامى كاه هنگاام   رسند كه تحقّق آن چه زمانى است؟ تو مى درباره قیامت از»ترجمه:  -2

 .«[ آن به ]نزد[  روردگار توست منتهاى ]دانش وقوع آن را یاد كنى؟
روایاات کاارده انااد. حاااکم و ذهباای ایاان  76754و طبااری  «کشااف»، 0079، باازار 157/  0حاااکم  -3

ایان را باه قسام مرسال اواخار عمارش ابان عییناه در »گویاد:  دانناد. حااکم می ا صحیح میحدیث ر

ایان حادیث مرسال »گفات:  آورده که ابوذرعه می 5697 «العلل»ابن ابوحاتم در  «کرد روایت می

هااای باازار راویاای صااحیح  راوی»گویااد:  می 577/  7 «مجمااع الزوائااد»امااا هیثماای در  «اساات

ل رت مرساااز عیینااه از زهااری از عااروه بااه صااو 7490 «تفساایر قاارآن»عباادالرزاق در  «هسااتند

 توریج محقق. 5066 «الکشاف»روایت کرده است. 
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دا کنناد: رساول خا ا: طبرانی و ابن جریر از طارق بن شهاب روایات می -5567

   ﴿کاااااااااارد. تااااااااااا  از قیاماااااااااات بساااااااااایار یاااااااااااد می

    

 ﴾ نازل شد
(1)

. 

 ابن ابوحاتم از عروه نیز مانند این روایت کرده است. -5568

*** 

 سورة عبس

 آیه است 40این سوره مکی و 

 .﴾  ﴿: 0 – 5اسباب نزول آیة 
روایاات کاارده انااد: اباان ام مکتااوم نابینااا بااود  لترمااذی و حاااکم از عایشااه  -5569

آمد و گفت: ای رسول خدا! مارا باه راة راسات راهنماایی کان تاا  خدمت  یامبر اکرم 

رستگار شوم، در آن حال یکی از بزرگان قریش نزد  یامبر نشسته بود،  یامبر از ابن 

بازر  کارد و گفات: آیاا باه اهمیات و قاوت ام مکتوم رخ برتافت و روی به جاناب آن 

 ﴿توجهی و غفلت گفت: نه،  س خادا آیاة  بری؟ آن غافل با بی سونانم  ی می

    

 ﴾(2)
را نازل کرد 

(3)
. 

ابویعلی نیز مانند این روایت را از انس نقل کرده [و نام آن مرد را ابی بن  -5572

[ استخلف گفته
(4)

. 

   ﴿: 57اسباب نزول آیة 

 ﴾(5)
. 

                                           
 «تفسایر شاوکانی»روایات کارده اناد.  8052و طبرانی  76751، طبری 661 «تفسیر»نسائی در  -1

0804. 

 .«از آن ه آن نابینا به نزدش آمد. روى ترش كرد و اعرا  نمود»ترجمه:  -2
روایات کارده اناد.  841و واحادی  154/  0، حااکم 171، ابان حباان 7775صحیح است، ترمذی  -3

گوید: این حدیث به شرط بواری و مسلم صحیح است، اما گروهی از هشام بن عروه به  حاکم می

ه بادون ای این را از هشاام بان عاروه از عارو عده»گوید:  روایت کرده اند. ترمذی میقسم مرسل 

یات کارده اسات. باا ایان نیاز باه قسام مرسال روا 027/  5و مالاک  «ذکر عایشه روایات کارده اناد

 توریج محقق. 0807 «تفسیر شوکانی»ز جمله حدیث بعدی. وصف دارای شواهد است ا

دار  475/  1از قتاده از انس روایت کرده اساناد آن حسان اسات، ]مساند اباویعلی  77604طبری  -4

از قتاااده باادون ذکاار انااس روایاات  7494 «تفساایر قاارآن»أمون للتااراث دمشااق[ عباادالرزاق در الماا

 کرده است با این وصف به حدیث قبلی شاهد است.

 .«نفرین باد انسان، چه ناسااس است»ترجمه:  -5
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ا: ابن منذر از عکرمه روایت کرده است: وقتی عتبه  سر ابولهب گفات:  -5575

  ﴿ماان بااه خاادای سااتارگان ایمااان ناادارم. آیااة 

  ﴾ .نازل شد 

*** 

 سورة تکویر

 آیه است 09کی و این سوره م

    ﴿: 09اسباب نزول آیة 

    

﴾(1)
. 

ابن جریر و ابن ابوحاتم از سلیمان بن موسی روایت کرده اند: چون خدا  -5570

  آیة﴿    

 ﴾  :كه بوواهد  براى كسى از شما»( 08)تکویر

کرد. ابوجهل گفت: این موضوع به اختیار ماست اگر را نازل  «راست كردار شود

رویم.  س آیة  گیریم و اگر نوواستیم به آن راه نمی بوواهیم راة مستقیم را  یش می

﴿     

   ﴾ نازل شد
(2)

. 

از طریق بقیه از عمرو بن محمد از زید بن اسالم از اباوهریره ابن ابوحاتم  -5577

  مثل وی روایت کرده است
(3)

. 

ا: ابن منذر از طریق سلیمان از قاسم بن مویمره مانند این روایات کارده  -5574

است
(4)

. 

*** 

 سورة انفطار

 آیه است 57این سوره مکی و 

  ﴿: 6اسباب نزول آیة 

    

﴾(1)
. 

                                           
 .«توانید كه خواهید مگر آن ه خدا بوواهد،  روردگار جهانیان و نمى»ترجمه:  -1
 .76112و  76149طبری  -2

 .170/  6 «در المنثور» -3

 .به توریج محقق نگاه کنید 5156 «زاد المسیر»به  -4
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اباااااااااان ابوحاااااااااااتم از عکرمااااااااااه روایاااااااااات کاااااااااارده اساااااااااات: آیااااااااااة  -5571

﴿    

  ﴾  در باااارة ابااای بااان

 خلف نازل شد.

*** 

 سورة مطففین

 آیه است 76این سوره مکی و 

  ﴿اسباب نزول: 

﴾(2)
. 

روایات کارده اناد:  با: نسائی و ابن ماجه به ساند صاحیح از ابان عبااس  -5576

بااه مدینااه آمااد مااردم آن دیااار هنگااام  یمانااه یااا وزن کااردن، حااق  چااون رسااول خاادا 

 ﴿کردناااااااااااد.  ااااااااااااس خااااااااااادای باااااااااااازر   دیگاااااااااااران را کاااااااااااام می

 ﴾  را نازل کرد. بعد از نازول وحای

کردند کردن را کامالً درست رعایت می کردن و  یمانه وزن
(3)

. 

*** 

 سورة طارق

 آیه است 57این سوره مکی و 

   ﴿: 1اسباب نزول آیة 

 ﴾(4)
. 

ا: ابن ابوحااتم از عکرماه روایات کارده اسات: اباو اشاد بار روی  وسات  -5577

س بتواند مرا از روی این چرم گفت: ای گروة قریش، هرک ایستاد و می دباغی شده می

گفاات: محمااد ادعااا دارد کااه  دهم. بعااد می دور کنااد چنااین و چنااان چیزهااا را بااه او ماای

هاا نجاات  تاای آن خازنان و مأمورین دوزخ نوزده نفرند من به تنهایی شما را از شر ده

                                                                                                             
 .«[ به  روردگار بزرگوارت فریفت؟ اى انسان، چه چیزى تو را ]نسبت»ترجمه:  -1
 .«[ واى به حال كاهندگان ]حقوق مردم»ترجمه:  -2
 848و واحااادی  76177، طباااری 77/  0، حااااکم 0007، ابااان ماجاااه 674 «تفسااایر»نساااائی در  -3

در »دانناد. سایوطی در  میایان را صاحیح روایت کرده اند. اسناد این حسان اسات. حااکم و ذهبای 

 5157 «زاد المسایر»و  0066ن عربای اب «احکام القرآن»شمارد.  صحیح می 176/  6 «المنثور

 به توریج محقق.

 .« س باید كه انسان بنگرد از چه آفریده شده است؟»ترجمه:  -4
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هااااااا نجااااااات دهیااااااد. در بااااااارة او  تای آن دهم و تمااااااام شااااااما ماااااارا از شاااااار نااااااه ماااااای

﴿    

﴾ .نازل شد 

*** 

 

 

 سورة اعلی

 آیه است 59این سوره مکی و 

   ﴿: 6اسباب نزول آیة 

﴾(1)
. 

روایت کرده است: هرگاه جبرئیل امین برای  با: طبرانی از ابن عباس  -5578

د قبل از رفتن جبرئیل از ترس این که مبادا فراموش کن آورد او  رسول خدا وحی می

  ﴿کرد.  س خادای بازر   آن آیات را تکرار می

 ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

 در اسناد این حدیث جویبر اقرار دارد که جداً ضعیف است.

*** 

 سورة غاشیه

 آیه است 06این سوره مکی و 

   ﴿: 57اسباب نزول آیة 

   ﴾(3)
. 

های  ا: ابن جریر و ابن ابوحاتم از قتاده روایت کرده اند: چون خدا نعمت -5579

  ﴿بهشت را ستود گمراهان تعجب کردند.  س آیاة 

    ﴾ 
 نازل شد.

                                           
 .«]قرآن را[ به تو آموزش خواهیم داد  س فراموش نوواهى كرد»ترجمه:  -1
. در ایان اسااناد جاویبر متااروا و اساتادش ضاحاا بااا ابان عبااال مالقاات نکاارده 50649طبرانای  -2

 است،  س خبر جداً ضعیف است.

 .«نگرند كه چگونه آفریده شده است؟ آیا به شتر نمى»ترجمه:  -3
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*** 

 

 سورة فجر

 آیه است 72این سوره مکی و 

  ﴿: 07ة اسباب نزول آی

 ﴾(1)
. 

کناااااااااااااد: آیاااااااااااااة  ا: ابااااااااااااان ابوحااااااااااااااتم از بریاااااااااااااده روایااااااااااااات می -5582

﴿  

 ﴾  در شااان حماازه  نااازل شااده

 است.

روایت کرده است: رساول  بو از طریق جویبر از ضحاا از ابن عباس  -5585

: کیساات چاااة رومااه را بواارد و بااا ایاان عماال خااود، هاام آب شاارین و گااوارا خاادا فرمااود

آن را خریاد. سااس  بنوشد و هام ماورد آمارزش و مغفارت خادا قارار بگیارد. عثماان 

تاوانی ایاان چااه را محال آبوااوری عماومی قارار باادهی؟   یاامبر بزرگاوار گفاات: آیاا می

 ﴿آیااااااااااااة  گفاااااااااااات: بلااااااااااااه. آنگاااااااااااااه خاااااااااااادا 

  ﴾  را

در مورد عثمان نازل کرد
(2)

. 

*** 

 سورة لیل

 آیه است 05این سوره مکی و 

  ﴿: 5اسباب نزول آیة 

 ﴾. 
 بابن ابوحاتم و سایرین از طریق حکم بن ابان از عکرماه از ابان عبااس  -5580

باالی خانة فقیری باا خاانوادة  ای از درخت خرمای شوصی بر روایت کرده اند: شاخه

 رجمعیاات قاارار گرفتااه بااود، هروقاات صاااحب درخاات خرمااا بااه قصااد چیاادن خرمااا بااه 

افتااد و  رفت. گاه گاهی هنگام چیدن خرما چناد داناه خرماا باه زماین می درخت باال می

                                           
 .«]به هنگام مر  به روح مؤمن گفته شود[ اى نفس آرام گیرنده»ترجمه:  -1
ر بان ساعید متاروا و ضاحاا باا ابان عبااس مالقاات نکارده. اسناد جداً ضعیف است، زیرا جویب -2

ذکر نزول آیه وهن است لیکن صاحیح و ثابات اسات کاه عثماان چااه روماه را خریاده و محال آب 

 خوری و آبگیری همگانی قرار داده.
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آماد و میاوه را  داشاتند. آن مارد از درخات  اایین می کودکان مرد فقیر خرماها را برمی

یافات انگشات خاود را در  گرفت و اگر در دهان کودکی خرماا می دکان میاز دست کو

آورد. یااک روز فقیاار تهیدساات از  دهااان کااودا کاارده خرمااا را از دهااانش بیاارون ماای

گلاه کارد.  یشاوای عاالم گفات: دنباال کاار خاود بارو ]تاا مان  رفتار بد او  یش  یامبر 

: آن درخات خرماا را صااحب درخات را دیاد و گفات رسیدگی کنم[.  س رسول خادا 

اش باالی خانة فالنی کج شده است به مان باده و در عاو  نولای در روضاة  که شاخه

دادم، اما از درختان فراوانی  رشوان نصیب تو باشد. گفت: من این درخت را به تو می

تر از میاوة ایان درخات نیسات. و بعاد از  تر و  ساندیده بوش که دارم میوة هیچکدام لاذت

و  بااه راة خااود رفاات. مااردی در آنجااا بااود کااه سااونان رسااول خاادا گفااتن ایاان سااون 

شنید، خدمت  یاامبر شاتافت و گفات: ای رساول خادا! اگار  صاحب درخت خرما را می

بوشای؟ گفات: بلاه،  دادی به مان هام می من آن درخت خرما را گرفتم آنچه را به او می

هاا و درختاان  اغمرد روان شد و صاحب درخت را  یدا کرد هردو ثروتمناد و مالاک ب

عاو  نوال مان  فراوان بودند. صاحب درخت خرما گفت: شنیدی، قرار شاد محماد 

اش باالی خانة فالن کج شده اسات یاک نوال در بهشات باه مان بدهاد. اماا مان  که شاخه

دادم لاایکن میااوة ایاان نواال مااورد  سااند ماان اساات، ماان  گفااتم: ایاان درخاات را بااه تااو ماای

باه شارینی ایان نیسات. آن مارد گفات: نولات را باه  درختان فراوان دارم میوة هیچکدام

فروشی؟ گفت: نه، مگر آن که عوضش  ول زیادی باردازی، گمان نکنم کسای  من می

حاضاار شااود آن مبلاا  را باااردازد. گفاات: قیماات ایاان درخاات چقاادر اساات، گفاات: چهاال 

گفاات: قیماات زیااادی گذاشااتی و  ااس از چنااد لحظااه سااکوت گفاات: اگاار  درخاات خرمااا.

دهم. سااس  ی شاهد بیاور من در عو  این یک درخت چهل درخت میگوی راست می

نزدیکان خود را خواست و بر این معامله شاهد گرفت و خادمت رساول خادا شاتافت و 

گفت: ای رسول خدا! همان نوال باه ملکیات مان درآماد، حاال از آن شاما باشاد.  یاامبر 

ات شااد  نوادهناازد تهیدساات بینااوا رفاات و گفاات: آن درخاات خرمااا از آن خااودت و خااا

  ﴿تصاااااحبش نمااااا.  ااااس خاااادای باااازر  آیااااة 

 ﴾ «را تاا آخار ساوره  «سوگند به شاب چاون فارو  وشااند

نازل کرد
(1)

. 

 گوید: این حدیث جداً غریب است. ابن کثیر می

                                           
 810 «اسباب نزول»تفسیر همین آیه آمده و واحدی در ابن ابوحاتم چنانچه در تفسیر ابن کثیر به  -1

از جاابر بااه هماین معناای بادون ذکاار  708/  7روایات کاارده اناد. احمااد  120/  4 «الوسایط»و در 

این حادیث را احماد »گوید:  می 507/  7 «مجمع الزوائد»ل آیه روایت کرده است. هیثمی در نزو

تاه اناد، و بزار روایت کرده اند، در این اسناد در خصوص عبدهللا بن محمد بن عقیال چیزهاای گف

 توریج محقق. 0748 «تفسیر بغوی» «کید ثقه استاما او به تأ
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   ﴿: 1اسباب نزول آیة 

 ﴾(1)
. 

بدهللا بن زبیر از  درش روایت کرده است: ابوقحافه به حاکم از عامر بن ع -5587

کنااای اگااار ماااردان  بینمااات بردگااان نااااتوان را آزاد می گفااات: ای فرزناااد، می ابااوبکر 

ایساااتادند و از تاااو دفااااع  کاااردی در کناااارت اساااتوار می ورزیاااده و تواناااا را آزاد می

 ﴿کردند. اباوبکر صادیق گفات: ماراد مان تنهاا رضاای خداسات.  اس  می

   ﴾  تا آخر سوره ناازل

شد
(2)

. 

 ﴿: 57اسباب نزول آیة 

 ﴾(3)
. 

هفت برده را که همگی  ابن ابوحاتم از عروه روایت کرده است: ابوبکر  -5584

شااااااااادند آزاد کااااااااارد. در باااااااااارة او خااااااااادای بااااااااازر   در راة خااااااااادا شاااااااااکنجه می

﴿  ﴾  را تاااا

 آخر سوره نازل کرد.

    ﴿: 59اسباب نزول آیة 

  ﴾(4)
. 

  ﴿روایات کارده اسات: آیاة  بزار از ابن زبیار  -5581

    

﴾ تا آخر سوره در مورد ابوبکر نازل شد
(5)

. 

*** 

 سورة ضحی

 آیه است 55این سوره مکی و 

 .﴾ ﴿: 1 – 5اسباب نزول آیة 

                                           
 .« س اّما كسى كه بوشید و  رهیزگارى كرد»ترجمه:  -1
کارده اسات.  شمارد و ذهبی ساکوت این را روایت کرده و صحیح می 101/  0حسن است، حاکم  -2

 توریج محقق. 0754 «احکام قرآن»آورده.  811 «اسباب نزول»واحدی در 

 .«[ بس  روا  یشه از آن دور داشته خواهد شد نو ]مردما»ترجمه:  -3
 .«و كسى در نزد او نعمتى ندارند كه  اداش ]آن را[ ببیند»ترجمه:  -4
از ابن زبیر روایت کرده در این اسناد مصعب بن ثابت قوی نیست. طباری  0089 «کشف»بزار  -5

وی هساتند اماا عماوم از قتاده به قسم مرسل روایت کرده است. این روایات به مجماوع قا 77495

 آیه بهتر است.
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کننااد:  یااامبر اکاارم بیمااار  روایاات می بواااری، مساالم و دیگااران از جناادب  -5586

شااد، یکاای دو شااب نتوانساات باارای نماااز تهجااد و عبااادت شاابانه برخیاازد. زناای خاادمت 

تاااارا گفتااااه اساااات.  ااااس آیااااة  یااااامبر رسااااید و گفاااات: ای محمااااد! شاااایطانت تااااو را 

﴿    

     

  ﴾ نازل شد
(1)

. 

روایت کرده اند: جبرئیال اماین  ا: سعید بن منصور و فریابی از جندب  -5587

ن دیر به حضور  یامبر آمد. مشرکان گفتند: محماد را یاارش تارا کارده اسات.  اس ایا

آیه نازل شد
(2)

. 

چنااد روز  روایاات کارده اساات: رساول خاادا  ا: حااکم از زیااد بان ارقاام  -5588

انتظااار کشااید و جبرئیاال امااین حضااور آن حضاارت نیامااد. ام جمیاال همساار ابولهااب بااه 

 یااامبر اکاارم گفاات: یااار و هماادمت تااو را ترکاات کاارده و از تااو بیاازار شااده اساات.  ااس 

﴿ ﴾ زل شد.تا آخر سوره نا 

خود، واحدی و دیگران به سندی که  «مسند»ا: طبرانی، ابن ابوشیبه در  -5589

در آن شوص ناشناسی است از حفص بن سعید قرشی از مادرش و او نیز از ماادرش 

کنناد: بچاة ساگی وارد خاناة  یاامبر  باود روایات می گزار رسول خدا  خوله که خدمت

. رساول خادا چهاار روز در انتظاار ماناد شده و به زیر توات رفتاه و مارده باوده اسات

وحی نیامد. گفت: ای خوله، در خانة فرستادة خدا چاه رخ داده اسات کاه جبرئیال اماین 

آید. با خود گفتم: بهتر است خانه را مرتب و جاارو کانم جاارو را زیار توات دراز  نمی

ان آنجاا بیارون آوردم. و رساول خادا در حاالی کاه در میا کردم و الشة بچة سگ را از

شد در آن حال اندام مبارا آن  لرزید آمد و هر وقت که وحی نازل می  یراهن خود می

 ﴿گردیاااد. آنگااااه خااادای بااازر   حضااارت مااارتعش می

     
      

    

                                           
گذاری محقااق از احمااد باان  بااه شااماره 7749 «تفساایر»، بغااوی در 4912صااحیح اساات، بواااری  -1

، طبااری 7741، ترمااذی 4984و  5504و  5501یااونس از جناادب روایاات کاارده انااد. بواااری 

در  و واحادی 18/  7 «دالئال»و در  54/  7، بیهقای 5729طبرانای ، 6166، ابن حباان 77124

از چند طریق از سفیان از اسود بن قایس روایات  818 «اسباب نزول»و در  127/  4 «الوسیط»

، احماد 5755و  5752، طبرانای 77121، طبری 551ح  5797، مسلم 4915کرده اند. بواری 

از دو طریااق از اسااود باان قاایس روایاات کاارده انااد. در ایاان خصااوص  54/  7و بیهقاای  750/  4

ترین از روی ماتن اسات.  ناد و حسنها از روی اس ترین آن این حدیث صحیحاحادیث زیاد است و 

 توریج محقق. 5179 «زاد المسیر»

 روایت کرده اند. 77124و طبری  6161، ابن حبان 554ح  5797مسلم  -2



   

 515 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

    

  ﴾(1)
 را نازل کرد. 

حااافظ اباان حجاار گفتااه اساات: موضااوع دیرآماادن جبرئیاال بااه ساابب بچااه سااگ ماارده 

بودنش غریب بلکه شاذ مردود است همشهور است، اما سبب نزول آی
(2)

. 

باه رساول  لا: ابن جریر از عبدهللا بن شداد روایات کارده اسات: خدیجاه  -5592

کنم خدایت از تو بیزار شده است.  س این آیه نازل شد هللا گفت: فکر می
(3)

. 

کند: جبریال اماین بسایار دیار باه حضاور  همچنان از قول عروه روایت می -5595

تااب شاد. ام الماؤمنین خدیجاه گفات: فکار   یامبر گرامی نیاماد و آن بزرگاوار شادیداً بی

شاود.  اس  ز تاو دیاده میکنم  روردگارت از تو بیزار شده است که این همه بیتابی ا می

 این آیه نازل شد.

 ها ثقه و راستگو هستند. هردو روایت مرسل و راویان آن

شاود کاه ام جمیال و خدیجاه هاردو ایان  گویاد: بااهراً معلاوم می حافظ ابان حجار می

ابهااار هماادردی و ام جمیاال  یااامبر را ساارزنش کاارده  لسااون را گفتااه انااد. خدیجااه 

است
(4)

. 

روایاات کاارده اساات: رسااول  باز اباان عباااس  «م اوسااطمعجاا»طبراناای در  -5590

کنناد بارایم آشاکارا  هایی را که اماتم بعاد از مان فاتح می خدا فرمود: شهرها و سرزمین

هاااااااا خرساااااااندم سااااااااخت.  اااااااس خااااااادای بااااااازر   نشاااااااان داده شاااااااد و مشااااااااهدة آن

﴿    

 ﴾ را نازل کرد. اسناد این روایت حسن است. 

روایات  بو طبرانای و دیگاران از ابان عبااس  «دالئال»حاکم و بیهقی در  -5597

کاارده انااد: شااهرها و دهاااتی کااه یکاای بعااد از دیگاار مغلااوب مساالمانان گردیااده و فااتح 

نهایاات خرسااند  هااا بی شاادند آشااکارا بااه  یااامبر نشااان داده شااد.  یااامبر از مشاااهدة آن می

  ﴿گردیاااااااااااد.  اااااااااااس خااااااااااادا آیاااااااااااة 

  ﴾ را نازل کرد
(5)

. 

*** 

                                           
كاه  روردگاارت تاو را رهاا . و سوگند به شب چاون فارو  وشاد. سوگند به هنگام چاشت»ترجمه:  -1

و  روردگاارت باه تاو . به یقین آخرت برایت از دنیا بهتر خواهد باود. اشته استن رده و دشمن ند

 .«گردى [ خواهد داد، كه خشنود مى ]نعمت
 .752/  8 «فتح الباری» -2

 «فساایر اباان کثیاارت»داد تااابعی خباار مرساال و ضااعیف اساات. روایاات کاارده اباان شاا 77127طبااری  -3

7777. 

 .755/  8 «فتح الباری» -4

روایاات  865 «اسااباب ناازول»و واحاادی در  52612، طبراناای 77157، طبااری 106/  0حاااکم  -5

م و دیگااران رواد جااراح کاارده انااد. در سااند طبااری عماارو باان هاشاام قااوی نیساات و در سااند حاااک

 .7776 «تفسیر ابن کثیر»ضعیف است. 
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 سورة شرح

 آیه است 8این سوره مکی و 

    ﴿اسباب نزول: 

﴾. 
وقتی که مشرکان به دلیل فقر و تهیدستی مسالمانان را ماورد سارزنش قارار دادناد. 

 این سوره نازل گردید.

ده است: هنگامی که خدای بزر  آیة روایت کر ا: ابن جریر از حسن  -5594

﴿    ﴾  را

نازل کرد. رسول خدا گفت: شاد باشید که آرامش و راحت نصیب شما شد و هرگز 

تواند دو راحتی و آسایش را مغلوب کند یک سوتی و بیچارگی نمی
(1)

. 

*** 

                                           
و واحاادی در  77176و  77177طبااری  ،108/  0، حاااکم 7647 «رآنتفساایر قاا»عباادالرزاق در  -1

از  77177همااه از حساان بااه قساام مرساال روایاات کاارده انااد. طبااری  158و  157/  4 «ساایطالو»

و  77178طباری  ،7648 «تفسایر قارآن»سال روایات کارده اسات. عبادالرزا در قتاده به قسام مر

د باه قسام موقاوف روایات کارده اناد. از ابان مساعو 52255 «شعب االیماان»و بیهقی در  77179

 به توریج محقق. 0761 «تفسیر بغوی»و  5756 «الکشاف»



   

 511 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

 سورة تین

 آیه است 8این سوره مکی و 

   ﴿: 1اسباب نزول آیة 

 ﴾(1)
. 

روایات کارده اسات: در زماان  بابن جریر از طریق عوفی از ابن عبااس  -5591

شان باال رفته  یر شده بودند، وقتی کاه باه دلیال  رسول خدا افرادی بودند که سن و سال

 ااس  ل کردنااد.سااؤا ر هااا از  یااامب شااان از بااین رفاات در بااارة آن  یااری عقاال و اندیشه

هااا را معااذور داشاات و فرمااود اجاار و  اااداش اعمااال  وحاای فرسااتاد و آن خاادای باازر 

دادن عقاال و خاارد خااود انجااام داده انااد نصاایب  خیااری کااه در راة اسااالم قباال از دساات

هاست آن
(2)

. 

*** 

 سورة علق

 آیه است 59این سوره مکی و 

   ﴿: 6اسباب نزول آیة 

 ﴾(3)
. 

روایت کرده است: ابوجهال گفات: آیاا محماد  ایش  ابن منذر از ابوهریره  -5596

زند؟ گفتند: بله، گفت: قسم به الت و عزی اگر  چشم شما صورت خود را بر زمین می

شوم و صورتش را به  دهد بر گردنش سوار می من او را ببینم که این کار را انجام می

   ﴿ماااااااااالم.  اااااااااس آیاااااااااة  خااااااااااا می

 ﴾ نازل شد
(4)

. 

  ﴿: 56 – 9اساااااااباب نااااااازول آیاااااااة 

 ﴾. 
مشغول  روایت کرده است: رسول هللا  با: ابن جریر از ابن عباس  -5597

نمازخواندن بود که ابوجهل بن هشام آمد و آن بزرگوار را از نمازخواندن منع کرد. 

                                           
 .«[ فرو ماندگان قرار دادیم آن گاه او را فروتر از ]همه»ترجمه:  -1

از عطیة عوفی روایت کرده اسات، اسانادش ضاعیف اسات، زیارا عطیاه ضاعیف  77659طبری  -2

 های مجهول قرار دارند. متروا و در اسناد راوی

 .«دارد حقّا كه انسان سر به طغیان بر مى»ترجمه:  -3

ه روایاات از ابااوهریر 77687، طبااری 772/  0، احمااد 727، نسااائی 0797صاحیح اساات، مساالم  -4

 توریج محقق. 0910 «تفسیر شوکانی»کرده اند. 
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    ﴿آنگاه خدا 

    
    
    

    
    
      
    

   

  ﴾ را نازل کرد
(1)

. 

  ﴿: 58 – 57اساااااباب نااااازول آیاااااة 

﴾. 
در حااال  ترمااذی و دیگااران از اباان عباااس روایاات کاارده انااد: نباای کااریم  -5598

 نمازخواندن بود. ابوجهل آماد و گفات: آیاا تاو را از ایان کاار مناع نکارده باودم؟  یاامبر

هاا و مجاامع  دانی که در این دیار اکثار انجمن وجهل گفت: تو خوب میبتهدیدش کرد. ا

  ﴿قوم و قبیله متعلاق باه مان اسات.  اس 

   

﴾(2)
گوید: این حدیث حسن صحیح است نازل شد. ترمذی می ،

(3)
. 

*** 

 سورة قدر

 ستآیه ا 1این سوره مکی و 

                                           
از ابان عبااس  776899و طباری  7662 «تفسایر»، عبادالرزاق در 4918است، بوااری  صحیح -1

   توریج محقق. 5146 «زاد المسیر»روایت کرده اند.  ب

باه مان . گازارد بناده را چاون نمااز ماى اى؟ دارد، نگریساته آیا باه كساى كاه بااز ماى»: ترجمه آیا 

آیااا  داد؟ یااا بااه  رهیزگااارى فرمااان مااى افتاااد؟[ بااود ]چااه اتفاااقى مااى بگااو: اگاار باار راه هاادایت مااى

آیا ندانسات كاه  افتد؟[ اى كه اگر ]حّق را[ دروغ انگارد و رویگردان شود ]چه اتفاقى مى اندیشیده

آن  كناایم( اش را خااواهیم كشااید )سااوت عااذابش مااى نااه! اگاار باااز نیایااد مااوى  یشااانى بینااد؟ خاادا مااى

 .«[ موى  یشانى دروغزن گناه ار ]صاحب
مااا نیااز فرشااتگان سااوت كیفاار و را فاارا خااواهیم .  ااس بایااد اهاال مجلسااش را فراخوانااد»ترجمااه:  -2

 .«خواند
از  77686و  77681طبااری و  016/  5، احمااد 55684، نسااائی 7749صااحیح اساات، ترمااذی  -3

مسلم صحیح و چند طریق از عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند. اسناد این به شرط بواری و 

 توریج محقق. 0770 «تفسیر بغوی»ذهبی هم موافق است. 



   

 511 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

   ﴿: 5اسباب نزول آیة 

  ﴾(1)
. 

کنند:  یامبر  روایت می ا: ترمذی، حاکم و ابن جریر از حسن بن علی  -5599

اکرم در عالم رؤیا بنی امیه را باالی ِمنبَر خود دید، این رؤیا آن بزرگوار را دلتنگ و 

  ﴿اندوهگین ساخت.  س 

 ﴾  و﴿ 

    

    ...﴾ 
 کند. نازل شد. بعد از تو ِمنبَر را بنی امیه تصاحب می

گوید: مدت خالفت بنی امیاه را محاسابه  قاسم حدانی ]در اسناد این حدیث است[ می

 ه بود نه کم و نه زیاد.کردیم که هزار ما

 گوید: این روایت غریب است ]تنها از همین وجه روایت شده[. ترمذی می

 گویند: این روایت جداً منکر است. مزی و ابن کثیر می

باه یااران خاود  ابن ابوحاتم و واحدی از مجاهد روایت کرده اناد:  یاامبر  -5022

در راة خادا جهااد کارده باود. ایان گفت: مردی از بنی اسرائیل با لبااس رزم هازار مااه 

 ﴿موضاااااااااااوع باعاااااااااااث تعجاااااااااااب مسااااااااااالمانان شاااااااااااد.  اااااااااااس 

    
     

    

    ﴾  .نااااازل شااااد

 بود.هزار ماهی که این مرد جهاد مسلحانه کرده 

ا: ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: ماردی از بنای اسارائیل هازار  -5025

کااارد.  اااس آیاااة  خواناااد و روزهاااا تاااا بیگااااه جهااااد می ها تاااا صااابح نمااااز می مااااه شاااب

﴿    

  ﴾  نااازل شااد. هاازار ماااهی کااه آن ماارد بااه

 جهاد در راة خدا مشغول بود.

*** 

 سورة زلزله

 آیه است 8این سوره مدنی و 

                                           
 .«ما آن )قرآن( را در شب قدر نازل كردیم»ترجمه:  -1
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   ﴿: 8 – 7اسباب نزول آیة 

   ﴾. 
اباان ابوحاااتم از سااعید باان جبیاار روایاات کاارده اساات: چااون خاادای  اااا آیااة  -5020

﴿   

﴾...  :ها فکار کردناد  ی از مسالمان( را نازل کرد. گروها8)انسان

ای دیگاار  شااوند. و عااده هرگاااه در راة خاادا چیااز کاام و اناادا ببوشااند  اااداش داده نمی

چرانی، غیباات و ماننااد  اندیشاایدند بااه ساابب ارتکاااب گناهااان کوچااک، دروغ، چشاام می

هاا  شوند و مدعی بودند خدا تنها باه سابب گناهاان کبیاره آن ها توبیخ و سرزنش نمی این

  ﴿انااااااااااااادازد و باااااااااااااس.  اااااااااااااس  می را باااااااااااااه دوزخ

     
     

 ﴾(1)
 نازل شد. 

*** 

 سورة عادیا 

 آیه است 55این سوره مکی و 

  ﴿اسباب نزول: 

﴾(2)
. 

 روایات کارده اناد: رساول هللا  باز ابن عباس بزار، ابن ابوحاتم و حاکم  -5027

های جهااد و  یکاار فرساتاد. یاک  یک دسته از سواران سااة اسالم را به یکی از میادان

هاااااااااااااا خباااااااااااااری نرساااااااااااااید.  اااااااااااااس آیاااااااااااااة  مااااااااااااااه منتظااااااااااااار ماناااااااااااااد از آن

﴿  ﴾ .نازل شد 

*** 

 سورة تکاثر

 آیه است 8این سوره مکی و 

 ﴿: 4 – 5اسباب نزول آیة 

 ﴾. 

                                           
و هار . [ آن را خواهاد دیاد د، ] ااداشاى كار نیك كارده باشا  س هر كس كه همسنگ ذره»ترجمه:  -1

 .«اى كار بد كرده باشد ]كیفر[ آن را خواهد دید كس همسنگ ذّره
 .«سوگند به اسبان تیزتك  ردم»ترجمه:  -2
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ابن ابوحاتم از ابن ریده روایت کرده است: دو قبیله از انصار، بنی حارثاه  -5024

بالیدناد.  شاان می فروختناد و باه زیاادی اعضاای قبیله و بنی حارث باه یکادیگر فوار می

رند قبیلة دیگار ها گفت: در بین شما مانند فالن و فالن افراد نامدار وجود دا یکی از آن

کردنااد و ساااس گفتنااد: بیاییااد بااه  نازیااد. بااه زناادگان افتوااار می نیااز بااه افااراد خااود می

گفات: در باین شاما مثال  کارد و می قبرستان بارویم، هار طایفاه طارف قبرهاا اشااره می

  ﴿فاااالن و فاااالن باااود.  اااس 

    

﴾ نازل شد
(1)

. 

روایاات کاارده اساات: مااا بااه عااذاب قباار شااک  ا: اباان جریاار از علاای  -5021

   ﴿کاااااردیم، تاااااا  می

    

   ﴾  در باااارة عاااذاب قبااار

نازل شد
(2)

. 

*** 

 سورة همزه

 آیه است 9این سوره مکی و 

   ﴿ :5اسباب نزول آیة 

 ﴾(3)
. 

ا: ابااان ابوحااااتم از عثماااان بااان عمااار روایااات کااارده اسااات: ماااا هماااواره  -5026

در باارة  ﴾  ﴿شنیدیم که آیاة  می

ابی بن خلف نازل شده است
(4)

. 

 کند: این آیه در بارة اخنس بن شریق نازل شده. ا: از سدی روایت می -5027

کناد: در باارة جمیال بان عاامر  ابن جریر از مردی از اهال رقاه روایات می -5028

جمحی نازل شده است
(5)

. 

                                           
 .107/  6ابن کثیر  -1

از دو طریق از حجاج از منهال بن عمرو از زر روایات کارده اسات،  77871و  77877طبری  -2

افزون خواهى شما را »: ترجمه آیا  اطر ضعیف حجاج بن ارطات.اسناد این ضعیف است به خ

 .«نه! خواهید دانست. تا وقتى كه به گورستانها رسیدید. ]از همدیگر[ غافل ساخت
 .«واى به حال هر عیب گیرنده غیبت گوى»ترجمه:  -3

اق از ن ابوحاااتم نساابت داده از اباان اسااحبااه اباا 669/  6 «در المنثااور»مؤلااف ایاان حاادیث را در  -4

 عثمان بن عمر.

از ابن ابونجیح از شوصی از اهل کوفه روایت کرده این مرسل است و کسی که  77974طبری  -5

 این را به قسم مرسل روایت کرده مجهول است  س خبر درست نیست.
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ابن منذر از ابان اساحاق روایات کارده اسات: هرگااه امیاه بان خلاف  یاامبر  -5029

 ﴿کاااااارد.  ااااااس  جویی می زد و عیااااااب دیااااااد طعنااااااه ماااااای اکاااااارم را می

   ﴾  تاااااااا آخااااااار

سوره نازل شد
(1)

. 

*** 

 سورة قریش

 آیه است 4این سوره مکی و 

  ﴾(2)﴿اسباب نزول: 
. 

 دختر ابوطالب روایت کرده اناد: رساول خادا  لحاکم و غیره از ام هانی  -5052

فرمود: خدا قریش را باه هفات خصالت برتاری داده اسات. حااکم در اداماة حادیث بیاان 

 ا در بارة قریش نازل شده است.داشته این سوره تنه

*** 

 سورة ماعون

 آیه است 7این سوره مکی و 

  ﴿: 7 – 4اسباب نزول آیة 

﴾(3)
. 

روایاات کاارده  با: اباان منااذر از علاای باان ابوطلحااه و او از اباان عباااس  -5055

تاا آخار در  ﴾  ﴿است: 

آمدناد نمااز ریااایی  هاا چااون باه حضاور مساالمانان می شااده اسات. آنباارة منافقاان ناازل 

کردناد. و هام باه  می راشادند نمااز را تا خواندند و چون از چشم مسالمانان دور می می

دادند مسلمانان چیزی را به عاریت نمی
(4)

. 

*** 

 سورة کوثر

 آیه است 7این سوره مکی و 

                                           
 به توریج محقق به ابن اسحاق نسبت کرده است. 727/  1معضل و واهی است. بغوی  -1

 .«انس و الفت قریش براى ]ش ر[»ترجمه:  -2

 .« س واى بر آن نمازگزاران»ترجمه:  -3

روایت کرده است. باین ابان ابوطلحاه و ابان  باز علی بن ابوطلحه از ابن عباس  78260طبری  -4

 عباس انقطاع و اسناد ضعیف است.
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   ﴿اسباب نزول آیة 

 ﴾(1)
. 

روایات کارده اناد: کعاب  با: بزار و غیره به سند صحیح از ابان عبااس  -5050

باان اشاارف بااه مکااه آمااد. قااریش گفاات: تااو باازر  و سااردار قااوم خااود هسااتی آیااا ایاان 

کنااد از مااا بهتاار اساات در  بیناای، گمااان می فرزنااد و از قااوم گسسااته را نمی سااتمکش بی

داران کعباه هساتیم. کعاب گفات:  ن و  اردهکنندة حاجیاا حالی که ما خدمتگزار و سایراب

   ﴿شااااااااااااااما از او برتریااااااااااااااد.  ااااااااااااااس 

 ﴾ نازل شد
(2)

. 

و ابان مناذر از عکرماه روایات کارده اناد:  «مصانف»ا: ابن ابوشایبه در  -5057

فرزناد  وحای ناازل شاد. قاریش گفات: محماد در باین ماا بی هنگامی که باه رساول هللا 

    ﴿است.  اس 

﴾ نازل شد
(3)

. 

ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است: قریش کسای را کاه  سارانش فاوت  -5054

از جهان رفت. عاصی بن  گفت. هنگامی که  سر رسول هللا   سر می شد ابتر و بی می

فرزند شد.  س این کالم خدا نازل شد وائل گفت: محمد ابتر و بی
(4)

. 

مانناد ایان روایات کارده: ناام  سار  از محماد بان علای  «دالئال»در بیهقي  -5051

رسول خدا را قاسم گفته است
(5)

. 

کند: این کالم خدا در ماورد عاصای بان وائال ناازل  و از مجاهد روایت می -5056

گفت: من دشمن محمد هستم شده است که می
(6)

. 

ه اسات: هنگاامی کاه روایات کارد ا: طبرانی با سند ضعیف از ابوایوب  -5057

ابراهیم  سر رسول خدا فوت کرد، مشرکان باهم گفتند: این از دین برگشته امشب ابتر 

فرزند شد.  س خدای بزر  سورة کوثر را نازل کرد و بی
(1)

. 

                                           
 .«بى گمان دشمنت هموست بى زاد و رود»ترجمه:  -1

از چناد طریاق از ابان  6170، ابان حباان 78004، طباری 707 «تفسایر»حسن است، نساائی در  -2

های این ثقه اند. بزار  ابوعدی از داود بن ابوهند از عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند، راوی

/  4از طریق یحیی بن راشد از داود بن ابوهند از عکرماه روایات کارده اسات، ابان کثیار  0097

ز یااونس باان سالیمان جمااال از ساافیان باان ا 55641داناد. طبراناای  اساناد باازار را صااحیح می 674

 621/  7 «مجماع الزوائااد»عکرماه روایات کارده اساات. هیثمای در عییناه از عمارو بان دینااار از 

 «هاای ایان راویای صاحیح هساتند ی راوییونس بن سلیمان جمال را من نشاناختم و بااق»گوید:  می

 به توریج محقق نگاه کنید. 0455 «فسیر بغویت»به 

 از عکرمه روایت کرده، این مرسل و ضعیف است. 78007طبری  -3

 شود. از یزید بن رومان روایت کرده این مرسل است اما با حدیث بعدی قوی می 877واحدی  -4

 این مرسل است، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب است. -5

از  78056و  78051از قتااده و طباری  78059و  78058از مجاهاد و طباری  78057طبری  -6

 ها به مجموع قوی هستند. سعید بن جبیر به قسم مرسل روایت کرده است. این
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 ﴿ز سعید بن جبیر روایت کرده است: ابن جریر ا -5058

  ﴾  در حدیبیه نازل شده

خدمت  یامبر آمد و گفت: نماز بگزار و قربانی کن،  آن روز جبرئیل  است. در

ها را   یامبر برخاست خطبة نماز عید را خواند و دو رکعت نماز ادا نمود و قربانی

سر برید
(2)

. 

 گوید: این روایت غریب است. سیوطی صاحب می

ومعیط ا: ]ابن جریر[ از َشِمر بن عطیه روایت کرده است: عقباه  سار ابا -5059

  ﴿ سااااار اسااااات.  اااااس  گفااااات: محماااااد ابتااااار و بی می

  ﴾ در بارة او نازل شد
(3)

. 

ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: چون اباراهیم  سار  یاامبر اکارم  -5002

 فرزند شد. این سون مشرکان  یامبر را  از جهان رفت. قریش گفتند: محمد ابتر و بی

جااااویی و تعزیاااات او، آیااااة  خشاااامگین ساااااخت.  ااااس ایاااازد توانااااا باااارای دلشاااادیداً 

﴿   

﴾ را نازل کرد
(4)

. 

*** 

 سورة کافرون

 آیه است 6این سوره مکی و 

  ﴿اسباب نزول سوره: 

 ﴾(5)
. 

یت کرده اناد: قاریش باه رساول روا بطبرانی و ابن ابوحاتم از ابن عباس  -5005

دهیم تا ثروتمندترین فرد مکه گردی، و هار  گفت: به تو مال و ثروت فراوان می هللا 

آوریم. باه شارطی کاه باه خادایان ماا  زن و یا دختری را بواواهی باه ازدواج تاو درمای

هاای  کنای، یاک ساال بت ها را به بدی یاد نکنی اگر این کاار را نمی ناسزا نگویی و آن

کشم تا از  روردگاارم چاه دساتور و هادایت  را  رستش کن،  یامبر گفت: انتظار می ما

   ﴿رسااااد.  ااااس ایاااان سااااوره و آیااااة  می

   

                                                                                                             
 547/  7 «مجمااع الزوائااد»روایاات کاارده اساات. هیثماای در  4275 جااداً ضااعیف اساات، طبراناای -1

 توریج محقق. 7256تفسیر شوکانی  «ین اسناد واصل بن سائب متروا استدر ا»گوید:  می

 .78055طبری  -2

 این مرسل و ضعیف است. 78005طبری  -3

 کند جداً واهی هستند. معضل است، همه احادیثی که ابن جریج به قسم مرسل روایت می -4

 .«کافراناى  وبگ»ترجمه:  -5
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 ﴾  :بگو: اى نادانان، آیا »( 64)زمر

شد نازل «دهید كه غیر خدا را بندگى كنم به من فرمان مى
(1)

. 

گفتناد:  عبدالرزاق از وهب روایت کرده است: کفار قریش باه نبای اکارم  -5000

اگر دوست نداشته باشی تو یک سال از ما  یروی کن و ما یک سال از دین تو  یروی 

کنیم.  س خدای بزر  سورة کافرون را نازل کرد می
(2)

. 

 ت.ا: ابن منذر از ابن جریج به همین معنی نقل کرده اس -5007

ابن ابوحاتم از سعید بن میناء روایت کرده است: ولید بن مغیره عاصی بن  -5004

وائل، اسود بن مطلاب و امیاه بان خلاف باه دیادار  یاامبر آمدناد و گفتناد: ای محماد! بیاا 

کنیم، ما و تو در تماام اماور بااهم  ها ما را  رستش کن و ما خدای تو را  رستش می بت

رون نازل شدکنیم.  س سورة کاف شرکت می
(3)

. 

*** 

                                           
المکتااب االسااالمی دار عمااار بیااروت[ از  44/  0 «معجاام صااغیر»]طبراناای در  78001طبااری  -1

نااد. ابوخلااف مجهااول و اسااتادش داود ابوخلااف از داود از عکرمااه از اباان عباااس روایاات کاارده ا

کند،  س اساناد واهای و ماتن باطال  ضعیف است، خصوصاً در احادیثی که از عکرمه روایت می

 رساتی دعاوت کناد منتظار  است، زیرا  یامبر خدا هرگاز در برابار  یشانهادی کاه باه شارا و بت

 7277 «وکانیتفسایر شا»ت، بلکاه موضاوعی اسات. ماند. این خبر از ابن عباس درسات نیسا نمی

 توریج محقق.

از ابراهیم احول از وهب بن منبه روایت کرده. مرسل اماا کلماات منکاری کاه  7707عبدالرزاق  -2

 در حدیث قبلی بود در این نیست به حدیث بغوی نگاه کنید.

 از ابن اسحاق از سعید بن مینا روایت کرده است. 78006طبری  -3
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 سورة نصر

 آیه است 7این سوره مدنی و 

    ﴿اسباب نزول سوره: 

 ﴾(1)
. 

کناد: رساول خادا  از معمر از زهاری روایات می «مصنف»عبدالرزاق در  -5001

  هنگام فتح مکه وارد آن شهر شد خالد بن ولید رساتاد. و را ]از جناح  ایین مکه[ ف

آن بزرگوار با سااة تحت فرمان خود در آن قسمت با برخی از سااة قریش مواجاه شاد 

مشرکان را مغلوب و مسلمانان را  یروز کرد و  ها به جنگ  رداخت و خدا  و با آن

خوردگان  حااال مساالمانان بااه دسااتور  یااامبر سااالح خااود را از گلااوی شکساات در آن

ة نصر نازل شدروم را  ذیرفتند.  س سها دین اسال نبرداشتند. و ساس آ
(2)

. 

*** 

 

 سورة مسد

 آیه است 1این سوره مکی و 

   ﴿اسباب نزول سوره: 

  ﴾. 
روزی رسول هللا به کوة روایت کرده اند:  ببواری و غیره از ابن عباس  -5006

گفات کاه  ایان جملاه را می عارب زماانی –صفا رفت و با صدای بلند گفت: یا صاباحاه 

شاوند و دسات باه  رکرد، تا این که همه باخب دشمن به شکل غافلگیرانه بر او تهاجم می

ها گفت: اگار باه شاما  قریش به سوی  یامبر شتافتند.  یامبر خطاب به آن –مقابله بزنند 

کناد و یاا بگاویم در شاامگاهان  بگویم سااة نیرومند دشمن سحرگاهان بر شاما حملاه می

کنید؟ گفتند: بله،  ورد تهاجم دشمن قرار خواهید گرفتید، آیا شما گفتارم را تصدیق میم

ساازم کاه عاذاب شادید و دردنااا در  یشارو داریاد. ابولهاب  گفت:  س شما را آگااه می

  ﴿گفت: تباه شوی! آیا برای همین ماا را جماع کاردی. بناابراین، خادا 

                                           
 .«رسدچون نصرت الهى و فتح فرا »ترجمه:  -1

دالئاال »، 574/  0اباان سااعید  «طبقااات»، 40و  06/  4 «ساایرت النباای»و ضااعیف اساات.  مرساال -2

 .782/  0واقدی  «مغازی»و  64 1/  1 «ةالنبو
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    ﴾ تاااااا آخاااااار  را

سوره نازل کرد
(1)

. 

همدانی به نام  را: ابن جریر از طریق اسرائیل از ابواسحاق از یک نف -5007

انداخت.  س  یزید بن زید روایت کرده است: زن ابولهب در مسیر نبی کریم خار می

    ﴿خدای بزر  

     
     

    
  

 ﴾ را نازل کرد
(2)

. 

 ابن منذر از عکرمه مانند این روایت را نقل کرده است. -5008

*** 

 سورة اخالص

 آیه است 4این سوره مکی و 

    ﴿اسباب نزول سوره: 

﴾(3)
. 

روایات  مذی، حاکم و ابن خزیمه از طریاق ابوعالیاه از ابای بان کعاب تر -5009

کرده اند: مشرکان به  یامبر گفتند: اصل و تبار خدایت را برای ما بیاان کان.  اس خادا 

 ﴿    ﴾  را تاااا آخااار ساااوره

نازل کرد
(4)

. 

                                           
و بغاااوی در  580و  585/  0 «دالئااال»، بیهقااای در 028، مسااالم 4975بوااااری صاااحیح اسااات،  -1

 توریج محقق. 5769 «الکشاف». 425و  422/  7 «تفسیر»

ماالش و . [ هااله بااد ش سته باد دو دوستان ابو لهب، و ]اباو لهاب»: ترجمه آیا  .78072بری ط -2

و . ور در خواهاد آماد باه آتاش شاعله. آنچه به دست آورد هایچ ]كیفارى را[ از ]سار[ او دفاع ن ارد

 .«[ آن هیزم كش را كنم آید، ن وهش مى زنش ]نیز به دوزخ در مى
 .«یگانه استبگو: خداوند است كه »ترجمه:  -3

، 882و واحاادی  78098، طبااری 142/  0، حاااکم 574/  1، احمااد 7764حساان اساات، ترمااذی  -4

داند  شمارند، مدار این بر ابوجعفر رازی است او را یحیی ثقه می حاکم و ذهبی این را صحیح می

ده گوید: حفظ خوب نادارد و ابان حباان او را جارح کار دانند، غالس می و احمد و نسائی قوی نمی

تفساایر »دانااد.  تر می وایاات و ایاان را صااحیحاز ابوعالیااه بااه قساام مرساال ر 7761اساات. ترمااذی 

 توریج محقق. 0404 «بغوی
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روایت کارده   طبرانی و ابن جریر مانند این حدیث را از جابر بن عبدهللا -5072

اند
(1)

. 

 شود که سوره مکی است. و از این روایت معلوم می

ای از یهاود باه اتفااق  روایت کارده اسات: عاده بابن ابوحاتم از ابن عباس  -5075

کعب بن اشرف و حیی بن اخطاب خادمت  یاامبر آمدناد و گفتناد: ای محماد! خادایت را 

نازل کردبرای ما توصیف کن،  س خدای بزر  سورة اخالص را 
(2)

. 

و ابن جریر از قتاده روایت کرده است -5070
(3)

. 

و ابن منذر از سعید بن جبیر مانند این روایت را نقل کرده است -5077
(4)

. 

 شود سوره مدنی است. و از این روایت معلوم می

ا: ابن جریر از ابوعالیاه روایات کارده اسات: رهباران احازاب در غازوة  -5074

گفتند: اصل و تبار  روردگارت را برای ما بیان کن،  س جبرئیال خندق به  یامبر خدا 

 این سوره را به محضر  یامبر خدا آورد
(5)

. 

مراد از مشرکان در حدیث ابی بن کعب همان کساانی هساتند کاه در جناگ احازاب 

شاود ایان ساوره مادنی اسات.  آرایی داشتند. در نتیجاه معلاوم می بر ضد مسلمانان صف

ابن عباس هم بر مدنی بودن سوره داللت دارد. در ایان صاورت  همان طور که حدیث

 تعارضی بین دو حدیث وجود ندارد.

روایاات کاارده  از طریااق ابااان از انااس  «عظمااه»لاایکن ابوشاایخ در کتاااب  -5071

آمدند و گفتند: ای ابوالقاسم، خادا فرشاتگان  است: یهود خیبر به حضور  یامبر اکرم 

را از شاعلة آتاش، آسامان را از دود و  ابلایس الی بوینااا،را از نور، آدم را از گل و 

در  زمین را از کف دریا آفریده است. ما را از خلقت خدایت آگاه بساز؟  یامبر اکرم 

را بااا ایاان سااوره خاادمت  هااا هاایچ نگفاات تااا ایاان کااه خاادای باازر  جبرئیاال  جااواب آن

 رسول خدا فرستاد.

*** 

 سورة فلق

 آیه است 1این سوره مکی و 

                                           
روایت کرده اند. در این اسناد مجالد بن سعید لین  885و واحدی  78725، طبری 0244ابویعلی  -1

 توریج محقق. 7215 «تفسیر شوکانی»تواند به حدیث قبلی شاهد باشد.  حدیث است اما می

از اباان عباااس روایاات کاارده اساات. اباان عاادی احادیااث ابوخلااف را مضااطرب  015/  4ابان عاادی  -2

 توریج محقق. 7217 «تفسیر شوکانی»داند  س این اسناد ضعیف است.  می

 .747، ص 72تفسیر طبری، همان منبع، ج  -3

 .747، ص 72تفسیر طبری، همان منبع، ج  -4

 است.این مرسل  78722طبری  -5
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   ﴿سباب نزول: ا

 ﴾(1)
. 

*** 

 

 سورة ناس

 آیه است 6این سوره مکی و 

   ﴿اسباب نزول: 

 ﴾(2)
. 

 باز طریق کلبی از ابوصالح از ابان عبااس  «ةدالئل النبو»ا: بیهقی در  -5076

ار شد، دو فرشته آمد یکی باالی سار سوت بیم روایت کرده است: زمانی رسول هللا 

ای که کنار  اهایش ایشان بود خطاب به  و دیگری نزدیک  اهای ایشان نشست، فرشته

نی؟ گفات: جاادو شاده ک ای که کنار سر  یامبر بود گفت: در بارة این چه فکر می فرشته

سای جاادویش کارده؟ گفات: لبیاد بان اعصام یهاودی. گفات: آن جاادو است، گفات: چاه ک

ت؟ گفاات: در چاااة فرزناادان فااالن زیاار یااک ساانگ داخاال کریااه، باار ساار آن چاااه کجاساا

بروید و آب آن را بکشید و سنگ را بلناد کنیاد و کریاه را بگیریاد و آتاش بزنیاد. چاون 

شب را به صابح رسااند عماار بان یاسار را باا چناد نفار باه آنجاا فرساتاد.  رسول خدا 

حنااء یافتناد آب چااه را تولیاه کردناد و  ها بر سر چاه رفتند ناگاه آب چاه را مثال آب آن

سنگ را برداشتند و کریه را بیرون آورده سوزاندند در بین آن یاک زة کماان باود کاه 

یازده گره داشت.  س این دو سوره نازل شد و  یامبر خدا شاروع کارد باه قاراءت ایان 

کرد خواند یک گره را باز می دو سوره هرگاه آیتی را می
(3)

. 

حدیث در صحیح بوااری شااهد اسات بادون ایان کاه معاوذتین را  برای این -5077

سبب نزول این واقعه ذکر کند
(4)

. و شاهدی هام دارد کاه ایان دو ساوره را سابب نازول 

 این واقعه بیان کرده است:

از طریق ابوجعفر رازی از ربیع بن انس از اناس بان  «دالئل»ابونعیم در  -5078

امبر از ساابب آن شاادیداً یاا رساات کاارد و کاارده اساات: یهااود چیاازی دروایاات  مالااک 

                                           
 .«برم بگو: به  روردگار سایده دم  ناه مى»ترجمه:  -1

 .«برم بگو: به  روردگار مردم  ناه مى»ترجمه:  -2

از کلبی روایت کرده است. کلبی متروا متهم و استادش ابوصالح ضعیف است.  048/  6بیهقی  -3

الف در  س اسناد جداً ضعیف اسات، اصال خبار بادون نازول ایان دو ساوره صاحیح اسات باا اخات

، اباان 67/  6، احماد 7141، ابان ماجاه 0589، مسالم 6267و  7571بعضای از کلماات. بوااری 

 توریج محقق. 5188 «زاد المسیر»عایشه روایت کرده اند صحیح است. از  6184حبان 

 .6795صحیح بواری کتاب دعوات حدیث شماره  -4
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دردمند شد، یاران  یامبر به نزدش آمدند و گمان کردند  یامبر بیمار است.  س جبرئیل 

ایان دو ساوره  امین معوذتین را حضور مبارا آورد و برای حفظ جان رساول خادا 

 را قراءت کرد. سرور کائنات صحت و سالم از خانه بیرون آمد و باه نازد یااران خاود

رفت
(1)

. 

ا  هاذا س وِل آوا ٍد را م  حا یِِّدناا م  لاى سا لاى هللا   عا صا لاى الت ماِم وا ِ عا ْمد  هلله اْلحا ِخر  الكتاِب وا

الس الم لاْیِه الت ِحی ة وا ِ عا  هللاه

                                           
 اسنادش به خاطر عیسی بن ماهان ابوجعفر رازی قوی نیست. -1



 شرح حال مؤلف

رخ طی، مفسر، ادیاب، حاافظ، ماؤعبدالرحمن بن ابی بکر ملقب به جالل الدین سیو

هاـ ، ق در قااهره متولاد شاد و در  849اسالمی است. او در سال  و از بزرگان علمای

آنجااا نشااو و نمااا یافاات.  اانج سااال و هفاات ماااه داشاات کااه  اادرش فااوت شااد. ساایوطی بااه 

تحصیل  رداخت و در تفسیر، هیأت، حدیث، فقاه، نحاو معاانی، بیاان، بادیع و لغات باه 

رب سافر کارد و در کمال تبحر رسید، ساس به بالد شام، حجاز، یمن، هناد، روم و مغا

آخر به قااهره بازگشات چاون باه سان چهال ساالگی رساید از ماردم کنااره گرفات و در 

. در سحرگاة شاب جمعاه ر کتب خود را در آنجا تألیف کردثساحل نیل انزوا گزید و اک

وی را در محلی به نام  هـ ، ق. در همانجا از جهان رفت. 955ول سال جمادی األ 59

اقااه در مصاار دفاان کردنااد. باایش از  نجصااد تااألیف بااه وی خااارج باااب العر «قوچااون»

نساابت داده انااد و اکثاار تألیفاااتش بااه دوران خااودش شااهرت جهااانی و قبااول عااام یافاات. 

 تألیفات مهم او به شرح زیر است:

 الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. -5

 تفسیر جاللین )قسمت آخر( -0

 االتقان فی علوم القرآن. -7

 نسائی.شرح السنن ال -4

 تدریب الراوی. -1

 األشباه والنظائر. -6

 جمع الجوامع. -7

 فی الحدیث. لفیةاأل -8

 فی القراءات الشعر. لفیةاأل -9

 .بةالصحا فةفی معر بةعین اإلصا -52

 .لفیةفی شرح األ ضیةالمر بهجة -55

 مفحمات األقران فی علوم القرآن. -50

 

 

 فاده کرده استها است و شماری علمای که مؤلف از کتاب آن

تألیف ابوعبادهللا محماد بان اساماعیل بان اباراهیم بوااری، اماام و  صحیح بخاری:

در  594 یشوای علمای حدیث در زماان خاود. بوااری شاب جمعاه سایزدة شاوال ساال 

بوارا تولد شد و به مکه و بغداد و سایر شهرها گردش کارد و از مشاایخ حادیث داناش 

ی را کاه هماه علماا باه صاحت و قباول آن اتفااق اندوخت و تاریخ کبیر و صحیح بواار

نزدیک سمرقند از جهان رفت 016دارند تألیف کرد و شب عید رمضان 
(1)

. 

                                           
، ناشار مکتباه المعاارف، بیاروت، ج ةیاو النها ةیاعیل بن عمر بان کثیار قرشای، البداابوالفداء اسما -1

 .04، ص 55
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تألیف ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشا وری. او یکی از  یشاوایان و  صحیح مسلم:

دیده به جهان کشود و به عراق، حجاز، شام و مصر  024حفاب حدیث بوده و در سال 

د و از علمای بزر  دانش اندوخت و بیگاة یکشنبه بیسات و چهاار رجاب مسافرت کر

به نیشا ور درگذشت 065
(1)

. 

تألیف ابوعیسی محماد بان عیسای ترماذی یکای از  یشاوایان حادیث  سنن ترمذی:

تولاد و باه مکاه، عاراق، بواارا و جاهاای دیگار  029در زمان خود. ترمذی در حادود 

ها را تألیف کرد و در مااه رجاب  به و غیر اینسفر و کتاب جامع، شمائل، اسماء صحا

به ترمذ درگذشت 079
(2)

. 

تألیف ابوعبدالرحمن بن علی بن شعیب نسائی امام و حافظ حدیث و  سنن نسائی:

به دنیا آمد و باه دمشاق، مکاه، مصار  751 یشوای علما و فضالی دوران خود. او در 

بعااد از محنتاای کااه  727در و نقاااط دیگاار ساافر کاارد و از مشااایخ آگاااه حاادیث شاانید و 

دامنگیرش شد به فلسطین از جهان رفت
(3)

. 

تااألیف ابااوداود ساالیمان باان اشااعث باان اسااحاق سجسااتانی یکاای از  سههنن ابههوداود:

چشم به جهاان کشاود و از مشاایخ شاام، مصار،  020 یشوایان حدیث. ابوداود در سال 

صااره دیااده از در ب 071جزیااره، عااراق، خراسااان و دیگاار جاهااا دانااش اناادوخت و در 

جهان فرو بست
(4)

. 

تألیف ابوعبدهللا محمد بن یزیاد بان ماجاه قزوینای عاالم متحیار و  سنن ابن ماجه:

به جهان آماد و باه قازوین نشاو  029آگاه به اصول و فروع حدیث. ابن ماجه ]در سال 

و نما یافت[ و به عراق، مصر و شام سفر کرد و در تفسیر و تاریخ نیز تألیفاتی انجاام 

به عمر شصت و چهارسالگی از دنیا رفت 077د و در رمضان سال دا
(5)

. 

تألیف ابوعبدهللا محمد بن عبدهللا حاکم نیشاابوری. او از علماای حادیث  مستدرک:

بااه دنیااا آمااد و بااه اکثاار شااهرها گااردش کاارد و از  705و اهاال اماناات و تقااوا بااود و در 

فاات بسایار انجاام داد مانناد علمای بزر  مانناد دارقطنای و غیاره داناش آموخات و تألی

 421هاا و در  المستدرا علی الصحیحین، علوم الحادیث و تااریخ نیشاا ور و غیار این

دیده از جهان فرو بست
(6)

. 

تألیف محمد بن حبان بن احمد ابوحاتم بساتی حاافظ و یکای از صحیح ابن حبان: 

لماا حادیث بزرگان مصنفین. ابن حبان به اکثر شاهرها گاردش کارد و از بسایاری از ع
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بااه منصااب قضااای بساات برگزیااده شااد و در آن سااال از جهااان  714شاانید و در سااال 

رفت
(1)

. 

دیااده بااه جهااان  784تااألیف ابااوبکر احمااد باان حسااین بیهقاای. او در سههنن بیهقههی: 

ر بود و کتاب سانن کبیار در کشود. در فقه، حدیث، تصنیف و دیگر علوم یگانة روزگا

هاا را تاألیف کارد. در  و غیار این ةدالئال النباوصاغیر، شاعب االیماان و سانن  ده مجلد،

در نیشا ور از جهان رفت و در بیهق دفن شد 418سال 
(2)

. 

تألیف علی بن عمر دارقطنی منسوب به قطن نام محلی در بغاداد  سنن دارقطنی:

حافظ بزر . دارقطنی از بسیاری علما حدیث شنید و تألیفات زیاد انجام داد و به دیار 

به  781در اسماء الرجال و جرح و تعدیل  یشوای زمان خود بود در مصر سفر کرد، 

سالگی از دنیا رفت 77عمر 
(3)

. 

در بغاداد باه جهاان  564تألیف احمد بن محمد بان حنبال. او در ساال  مسند احمد:

آماد و در نوجاوانی باه مجلااس قاضای ابویوساف رفات و آمااد داشات و باه اکثار شااهرها 

از جهان رفت 045و در سال مانند یمن و کوفه مسافرت کرد 
(4)

. 

ار: ار کااوفی. باازار  مسههند بههز  تااألیف ابویعقااوب اسااحاق باان عباادهللا باان ابااراهیم باازَّ

عارف، حافظ  از جمع ثقات بود و به شام و مصر سافر کارد و باه بغاداد مساکن گزیاد 

به حلب از جهان رفت 727کتب بسیار از جمله مسند را نوشت و در سال 
(5)

. 

تااألیف ابااویعلی احمااد باان علاای باان مثناای موصاالی صاااحب مسااند  مسههند ابههویعلی:

بااه دیااار  727مشااهور. او حااافظ و در روایاات و بیااان حاادیث بااابط و عااادل بااود و در 

ابدیت شتافت
(6)

. 

تألیف ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی حاافظ بازر . معاجم طبرانی: 

، معجام صاغیر، کتااب السانه، به جهان آمد و معجم کبیر، معجم اوسط 062او در سال 

باه  762ذی قعادة ساال  08مسند شامیین و چند کتاب ساودمند دیگاری تاألیف کارد. در 

اصفهان به دیدار رب العزت شتافت
(7)

. 

تاألیف اباوجعفر محماد بان جریار  تفسیر ابن جریر مشهور به تفسیر طبهری:

ن کشاود و به آمل طبرستان چشم به جهاا 004طبری مفسر بزر . ابن جریر در سال 

به اکثر شهرها گردش کرد و از علمای بزر  داناش آموخات، باه آن دوران هایچکس 

رسید. به معنی و احکاام قارآن، باه طارق سانت و صاحیح و  به  ایة علم و دانش او نمی
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ساقیم آن، باه احاوال صاحابه و تاابعین شااناخت و تبحار تاام داشات و باه وقاایع و اخبااار 

باازر  بجااا مانااده از جملااه تفساایر قاارآن کااه از  گذشااتگان آشاانا بااود، از او تصااانیف

بزرگترین تفاسیر است و تااریخ األمام ]والملاوا[ مشاهور باه تااریخ طباری و تهاذیب 

شاماری ماردم از  هاای بی ]در بغاداد[ از جهاان رفات. توده 752اآلثار. در شاوال ساال 

ها سرودند علما و مشاهیر بر او نماز جنازه خواندند و مرثیه
(1)

. 

تااألیف ابومحمااد عباادالرحمن باان ابوحاااتم محمااد باان ادرس  ن ابوحههاتم:تفسههیر ابهه

تمیمی، امام و حافظ ری. ابن ابوحااتم داناش و علاوم را از  ادرش و دیگاران در شاام، 

حجاز، مصر، عراق و نقاط دیگر آموخت در علم و معرفت رجال تبحار کامال داشات 

تااب جارح و ازده مجلاد، کشاد تفسایر مساند در دو و در زهد و تقوا از ابدال شامرده می

از جهااان  707هااا از تصاانیفات اوساات. در ماااة محاارم  هااد و غیاار اینتعاادیل و کتاااب ز

رفت
(2)

. 

تألیف احمد بن موسی اصفهانی حافظ و عالم فاضل مشهور  تفسیر ابن مردویه:

از  452به ابن مردویه. او تفسیر معروف باه تفسایر ابان مردویاه را تاألیف کارد و در 

جهان رفت
(3)

. 

تألیف ابومحمد عبدهللا  سر محمد  سر جعفار مشاهور باه ابوشایخ تفسیر ابوشیخ: 

بااه دنیااا آمااد و بااه نوجااوانی بااه کسااب  074حااافظ صااادق محاادث اصاافهان، او بااه سااال 

 «سانن»و  «عظماه»و  «سنت»یف زیاد انجام داد از جمله کتاب حدیث کوشید و تصان

از جهان رفت 769و به سال 
(4)

. 

تألیف ابوحاتم محمد بان حباان تمیمای بساتی. ابان حباان حاافظ، تفسیر ابن حبان: 

مفسر قرآنکریم و از ائمة محدثین و فضالی زمان خود بود تصنیفات زیادی انجاام داد 

از جهان رفت 714و در سال 
(5)

. 

تااألیف ابوعباادهللا محمااد باان یوسااف فریااابی. او بااه قیساااریة شااام  تفسههیر فریههابی:

ای دیگار حادیث شانید ]تفسایری مشاهور باه تفساایر ساکونت داشات، از اوزاعای و علما

از جهان رفت 050فریابی دارد[ و در ربیع اول سال 
(6)

. 

                                           
ابوالفضل عبدالرحمن بن ابوبکر جالل الدین سیوطی، طبقات المفسیرین، محقق علی محمد عمر،  -1

 .91هـ ق، ص  5796چار اول، قاهره سال 

 .60جالل الدین سیوطی، همان کتاب، ص  -2

محقق سلیمان بن حاکم خزی، چاار اول، ناشار مکتباه احمد بن محمد ادنروی، طبقات المفسرین،  -3

 .525، ص 5997العلوم والحکم، مدینة منوره سال 

ابوعبدهللا محمد بن احمد الذهبی، سیر اعالم النبالء، محقق محماد نعایم العرقسوسای، بیسات و ساه  -4

 .077، ص 56هـ ق، ج  5457، بیروت سال لةالرسا سسةجلد، چار نهم، ناشر مؤ

 .77، همان کتاب، ص ادنروی -5

ابوعباادهللا محمااد باان اسااماعیل بواااری، تاااریخ کبیاار، محقااق سااید هاشاام ناادوی، هشاات جلااد، ناشاار  -6

 .064، ص 5دارالفکر، ج 



   

 515 باب نزول آیات قرآن کریماس
 

 

تألیف عبدالرزاق بن همام یمنی صانعانی. او صااحب چنادین  تفسیر عبدالرزاق:

کتاب و تفسیر است، از او سفیان بن عیینه و امام احماد و دیگاران روایات کارده اناد و 

از جهان رفت 055در 
(1)

. 

تألیف ابوبکر محمد بن ابراهیم بان مناذر نیشاا وری. ابان مناذر  تفسیر ابن منذر:

ماننااد تااألیف کاارد از جملااه کتاااب  بااه مکااه سااکونت داشاات، در فقااه و غیااره کتااب بی

ر حاادیث دمبسااوط، کتاااب اشااراف در اخااتالف علمااا، کتاااب اجماااع و کتاااب تفساایر. 

از جهان رفت 758معرفت کامل داشت و در سال 
(2)

.  

تااألیف ابواسااحاق احمااد باان محمااد باان ابااراهیم ثعلباای نیشااابوری تفسههیر ثعلبههی: 

انبیاء، حافظ موثق. ثعلبای در علاوم قارآن  در قصص عرائسمشهور و صاحب تفسیر 

از جهاان  407یگانة زمان خویش بود و در علوم عربی آگاهی تام داشت و در محارم 

رفت
(3)

. 

از جهااان  047تولاد و در  510بااه  تاألیف هنااد باان ساری کااوفی کاه هههد:کتهاب الز

رفت
(4)

. 

تألیف ابوالحسن علی بن احمد بن محمد واحدی نیشا وری. واحادی  اسباب نزول:

در تفسیر یگانة عصر خود بود و تفسیرهای بسیط، وسیط، وجیز، کتاب اسباب نزول، 

]در نیشا ور[ از جهان  468المغازی و شرح دیوان متنبی را نوشت در جمادی اآلخر 

ترف
(5)

. 

تألیف ابوحجاج مجاهد بن جبر مکی، مجاهد از ابان عبااس و ابان  تفسیر مجاهد:

 از جهان رفت. 527عمر علم آموخت و به سال 

 – 018ابوالفضاال شااهاب الاادین احمااد باان علاای باان محمااد عسااقالنی ] ابههن حجههر:

رخ مصاری شاافعی اصاالً از عساقالن فلساطین باوده ق[ محدث و فقیاه و ماؤ -ـ ه777

منصاب قاضای  706اهره تولد و در آنجا وفات یافته است. ابن حجر در سال ولی در ق

القضاتی یافت، با این صفت  یوسته به تدریس و وعظ اشتغال داشت. بیش از یک صد 

و فتح البااری فای  ةبفی تمییز الصحا ةبألیف داشته و از آن جمله است: اإلصاو  نجاه ت

شرح صحیح البواری
(6)

. 
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بااه  601مصااری و قاضاای القضااات در بههن دقیههق العیههد:  تقههی الههدین ابههوالفتح

از  720حجاز متولاد شاد کتاب بسایار مانناد علاوم الحادیث و غیاره تصانیف کارد و در 

جهان رفت
(1)

. 

فقیه، محادث و مفسار یکای از علماای تاابعین شااگرد ابان  سعید بن جبیر اسدی:

 از جهان رفت. 91و ابن عمر بود و در سال  سعبا

 521ماوالی ابان عبااس عاالم باه قارآن و معاانی آن در ساال  ابوعبدهللا عکرمه:

 هجری از جهان رفت.

 

 والسالم
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